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ATA NÚMERO TRINTA E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E DEZOITO. ----------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e sete dias do mês de setembro 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, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajoula de Sousa e 
Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, às nove horas 
e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTA  --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Luis 
dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
SAÚDE ORAL ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ter tido conhecimento que alguns Municípios 
estariam a celebrar acordos com o Ministério da Saúde, para um programa de Saúde Oral, 
pelo que pretendia saber se o Município de Santiago do Cacém iria ou não aderir. ---------------  
O Senhor Presidente informou que o Município de Santiago do Cacém não iria aderir ao 
programa de Saúde Oral, tendo em conta que foi solicitada uma resposta no próprio dia em 
que o documento foi enviado, salientado não entender como situações como esta podem 
acontecer, tendo em conta que este é um assunto que tem de ser deliberado em reunião da 
Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu ter tido conhecimento que algumas câmaras assinaram o protocolo, 
possivelmente por terem tido um prazo maior para o fazer, acrescentando que a Câmara 
Municipal Santiago do Cacém, tendo em conta que o prazo que foi dado, não respondeu, por 
considerar não ter condições para o fazer. ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu considerar não fazer sentido o prazo dado para a 
Câmara tomar uma posição. --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ – CONTRATAÇÃO DE 
TAREFEIRAS  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que na Escola nº 2 de Vila Nova de Santo André, tal como foi 
referido na reunião de Câmara anterior, uma criança com deficiência profunda não está a 
frequentar a escola, por não haver uma auxiliar que o ajude nas tarefas diárias. -------------------  
Mais referiu que teve conhecimento desta situação, tal como o Senhor Vereador Jaime 
Cáceres, pela professora do aluno em causa, que lhes relatou a situação. Na tentativa de saber 
o que se estava a passar o Senhor Vereador Jaime Cáceres enviou um email à Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Santo André.  --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda que falou posteriormente com a Senhora Diretora Regional 
da Educação que o informou que a situação estaria a ser resolvida pois a Direção Geral de 
Educação já havia desbloqueado a verba para a contratação da tarefeira. ---------------------------  
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O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que ao contrário do que aconteceu com o 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, em que o Diretor promoveu reuniões com 
várias entidades, tendo colocado a Câmara Municipal a par dos problemas, o Agrupamento de 
Santo André, nada disse. Pelo que tiveram conhecimento da situação do aluno em causa pela 
professora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a Unidade de Multideficiência de Santo André tem atualmente sete crianças, 
tendo quatro delas deficiência profunda, que não estão a frequentar a escola por falta de 
tarefeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu ainda que o Agrupamento de Escolas de Santo 
André solicitou a contratação de catorze tarefeiras. No entanto, o que foi publicado em Diário 
da República foi a contratação de catorze horas, o que significa a contratação de quatro 
tarefeiras, pelo que não sabe como está a ser gerida a situação por parte da Diretora do 
Agrupamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ser de lamentar que situações como esta aconteçam, 
pois esta é uma situação que deveria estar salvaguardada, tendo em conta que a criança já 
havia frequentado aquele estabelecimento de ensino no ano anterior. -------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.816.582,44 € (dois milhões oitocentos e dezasseis mil 
quinhentos e oitenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimos). -------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 297.985,37€ (duzentos e noventa e sete mil novecentos 
e oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos). --------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “ OS VERDES” ---------------------------------------  
ASSUNTO: Necessidade de revisão do rácio de auxiliares de ação educativa na Escola 
Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/142 - GAP. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO do email remetido pelo Grupo Parlamentar “ Os Verdes” 
sobre a Necessidade de revisão do rácio de auxiliares de ação educativa na Escola Pública, 
que os deputados, Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, apresentaram na Assembleia da 
República e que terá discussão quinta-feira, dia 20 de setembro, a partir das 15.00h,na sessão 
plenária da Assembleia da República, em conjunto com a Petição nº 430/XIII/3. -----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Nona 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 Nona Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito, documento 
que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e vinte e um, 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. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU.---- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Sétima 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 Sétima 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 cento e vinte e dois, 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 o Presidente, Álvaro Beijinha e 
dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Nona 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 Nona 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 cento e vinte e três, 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 o Presidente, Álvaro Beijinha e 
dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Trabalhos adicionais na sequência de circunstâncias imprevistas - 
ampliação e renovação da escola básica n.º4 (EB1/JI) Vila Nova de Santo André -----------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º2017/300.10.001/33, de 09/08/2017 e (12/DPO/17 - Papel), da 
Divisão de Projeto e Obras. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: UM- Aprovar a execução dos trabalhos adicionais imprevistos detetados, no 
valor total de 17.810,86€ (dezassete mil oitocentos e dez euros e oitenta e seis cêntimos), 
acrescido de IVA, que perfaz um total de 18.879,51€ (dezoito mil oitocentos e setenta e nove 
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euros e cinquenta e um cêntimos), conforme somatório das propostas apresentadas pelo 
empreiteiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS- Aprovar a respetiva formalização escrita da modificação ao contrato, nomeadamente, 
a celebração de contrato adicional. ------------------------------------------------------------------------  
A execução da obra encontra-se prevista em PPI para 2018 de acordo com o objetivo 
2.1.1.2.3. e projeto n.º 2016/017 – Escola EB/JI Nº4 de Vila Nova de Santo André. -------------  
FUNDAMENTOS:UM- Na sequência da execução dos trabalhos de empreitada, surgiu 
alguns imprevistos que resultaram na necessidade de execução de trabalhos adicionais, 
nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
1 – Demolição de forma cuidada de elementos estruturais, de betão armado, sapatas, com o 
auxílio de meios mecânicos e manuais, incluindo a remoção dos materiais sobrantes a 
vazadouro. Amarração de ferro das novas sapatas, às sapatas existentes, incluindo todos os 
trabalhos necessários a uma perfeita execução; ---------------------------------------------------------  
2 – Fornecimento e aplicação de murete em bloco de betão de 10, incluído o chumbamento de 
um tubo galvanizado 40x40x2 para suporte da cobertura; ---------------------------------------------  
3 – Demolição e transporte a vazadouro das betonilhas existentes fissuradas e desagregadas da 
sua base. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 – Fornecimento e execução de novas betonilhas com 7cm de espessura média. -----------------  
DOIS- N.º 1 e 2 do art.º 370.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), na redação atual e 
respetiva legislação complementar. -----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor o Presidente, Álvaro Beijinha e 
dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aquisição de serviços de renovação de licenciamento de softwares diversos. 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo com a refª 2018/300.10.005/223, da Secção de Aprovisionamento 
e Património. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento por concurso público, para aquisição 
dos serviços de subscrição de licenciamento de software de produtividade, de 
desenvolvimento, de sistemas operativos de postos de trabalho, e de infraestrutura servidora, 
para o triénio de 2019/2021. -------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 
como preço base do procedimento o valor de 199 500,00 €. ------------------------------------------  
Três – Aprovar o programa do procedimento, o caderno de encargos, e a minuta do anúncio, 
documento que é dado como reproduzido na presente Ata, documentos que são dados como 
reproduzidos na presente ata com o números cento e vinte e quatro, ficando arquivados na 
pasta anexa ao livro de atas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP; ----------------------  
Quatro - Aprovar, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 2 do artº 46-Aº do 
Código dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 135 
000,00 €, a não divisão em lotes, uma vez que o objeto do procedimento é tecnicamente 
incindível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 
art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  
Presidente – José Pereira Gonçalves, ---------------------------------------------------------------------  
Vogal – Luís Guerreiro, -------------------------------------------------------------------------------------  
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Vogal – Cristina Gamito, -----------------------------------------------------------------------------------  
Vogal – Fátima Ramusga, ----------------------------------------------------------------------------------  
Vogal – Octávio Gonçalves, -------------------------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – João Magro, -----------------------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – Maria Guilhermina Vicente. ----------------------------------------------------------  
Seis – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal Luís 
Guerreiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sete – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 
delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) - Em face da necessidade de se efetuar a renovação do licenciamento 
dos softwares, por forma a garantir o funcionamento da infraestrutura de dados do Município. 
b) - O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal,de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 
cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor o Presidente, Álvaro Beijinha e 
dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANA FILIPA TAVARES BENEDY --------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão da Posição Contratual sobre o Espaço Comercial “A”, sito no 
Parque Central. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.201/357, de 23 de maio de 2018 da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência de posição, no arrendamento do Espaço Comercial “A”, 
sito no Parque Central em Vila Nova de Santo André, destinado a Restauração e Bebidas para 
a empresa “Filipa Benedy Unipessoal, Lda”, com o número de identificação fiscal 515010537. 
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------  
DOIS – Conforme previsto na cláusula “Quinta” do Contrato de Arrendamento celebrado em 
14 de março de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – De acordo com o solicitado pela senhora Ana Filipa Tavares Benedy, sócia gerente 
da empresa “Filipa Benedy Unipessoal, Lda”. ----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: ANA LÚCIA NUNES GAMITO ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Destaque dentro do Perímetro Urbano --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Avenida Padre Bernardino da Costa, freguesia de São Francisco da Serra 
REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-237 datado de 02-08-2018, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Ana Lúcia Nunes Gamito. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a emissão de Certidão de Destaque em área urbana, sobre o prédio 
inscrito na matriz predial rústica sob o art.º n.º 195, secção G, descrito na Conservatória do 
Registo Predial com o n.º 643/24102006 da freguesia de São Francisco da Serra com a área de 
4.000 m². ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De Facto 1. Requerimento n.º E -14140, onde é apresentado um pedido 
de destaque em área rural. ----------------------------------------------------------------------------------  
Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 643 de 24-10-2006) – 4.000 m2; ------------------------  
Área da Parcela a Destacar (parcela 2) – 1.445 m2; ----------------------------------------------------  
Área da Parcela Remanescente (parcela 1 com edificação em construção) – 2.555 m2; ----------  
Confrontações: -----------------------------------------------------------------------------------------------   
Norte: Casinha Velha; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Sul: Casinha Velha; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Nascente: Estrada Nacional 120 ---------------------------------------------------------------------------  
Poente: Pé de Meios. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo o n.º 6 do Artigo 6.º do Regime Jurídico da Edificação e Urbanização (aprovado 
pelo DL-555/99, DE 16/12,na 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito Nos termos do disposto no artigo 6.º n.ºs 4 e 6 do Dec. Lei acima referido. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: MARIA ANTÓNIA GONÇALVES NUNES CAMPOS -------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 
sito em Área de Reabilitação Urbana de Cercal do Alentejo. ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua João de Sousa Farelo,13 – Cercal do Alentejo ----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-282 datado de 10-09-2018, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Maria Antónia Gonçalves Nunes Campos. ---  
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 – Rua João de 
Sousa Farelo, n.º 13 da freguesia do Cercal do Alentejo, inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 1535 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1335/20000608 da 
freguesia do Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------  
Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 
pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 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 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 ----------------------------  
ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 
de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Fração "T" correspondente ao 2.º andar n.º 8, Tipo 2-C do prédio urbano 
situado no Bairro do Pinhal, Largo da Courela do Zimbreiro, Bloco A-4, em Vila Nova de 
Santo André, freguesia de Santo André.------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 23084 de 18/09/2018 – Processo 
2018/450.30.502/199 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 "T" correspondente ao 2.º andar n.º 8, Tipo 2-C do 
prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Largo da Courela do Zimbreiro, Bloco A-4, em 
Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2504 e 
descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 600 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 ----------------------------  
ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 
de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Fração "AL" correspondente ao 2.º andar frente do prédio urbano situado 
no Bairro das Panteras, Lote n.º 1, Edificio 3, em Vila Nova de Santo André, freguesia de 
Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 22878 de 17/09/2018 – Processo 
2018/450.30.502/197 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 "AL" correspondente ao 2.º andar frente do prédio 
urbano situado no Bairro das Panteras, Lote n.º 1, Edificio 3, em Vila Nova de Santo André, 
freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 5910 e descrito na Conservatória de 
Registo Predial sob o nº 3509/20000519 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. ------------------------------------------  
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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 ----------------------------  
ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 
de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 110, em Vila Nova de 
Santo André, freguesia de Santo André.------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 23166 de 19/09/2018 – Processo 
2018/450.30.502/201 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 - Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 110, em Vila 
Nova de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1974 e 
descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 988/19900320 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2018/2019 – Agrupamento de Escolas de Sant André: 
aluna Ana Margarida Caldeira Ligeiro Pereira – Criação do Circuito Especial Nº 48 -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2018/650.10.100/34, de 07/09/2018 da DEASS – Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde ---------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Criar o Circuito Especial Nº 48 (1 aluna), com o percurso Herdade da 
Maria da Moita – Vila Nova de Santo André (ESPAM) e volta, numa distância total de 30 
km/dia (7,5 km x 4 viagens); -------------------------------------------------------------------------------  
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DOIS – Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar o 
circuito especial em causa. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; artigos 10º e 15º do Decreto-Lei nº 
299/84, de 5 de setembro; Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. -----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ---------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/77 e de 2018/450.10.215/87 de 
17/09/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador, Jaime Cáceres. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo Sporting Futebol Clube 
Abelense para a realização de Programa de Variedades na Sede do Clube Abelense no dia 
29/09/2018 entre as 21h e as 04h. -------------------------------------------------------------------------  
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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega – Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2018/850.10.003/19 de 28/08/2018 da Divisão de Cultura 
e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.005,30€ (três mil e cinco 
euros e trinta cêntimos) para a Associação de Moradores de Salão Comunitário da Sonega 
destinada a apoiar a manutenção dos seguintes equipamentos: Balneários, Posto Médico e 
Biblioteca no ano de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- A abertura e manutenção destes equipamentos é um apoio 
fundamental para a comunidade onde a Associação está inserida. -----------------------------------  
2- Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------  
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. --------------------------------------------------------------------------------- --- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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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 
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