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ATA NÚMERO TRINTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E DEZOITO. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 
Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata número trinta e 
cinco de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: ------- 
FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – CAMINHOS DOS FOROS DA QUINTA ------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos senhores Rui Gouveia e Venâncio Costa, 
inscritos para o efeito, os quais vieram novamente solicitar a reparação dos caminhos de 
acesso às suas residências, como tinha ficado definido, em anterior Reunião de Câmara, tendo 
em conta que o acesso principal que utilizavam, a estrada da Várzea, foi vedada pelo vizinho.   
O Senhor Rui Gouveia informou que tinha ido, duas vezes, falar com o Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo André sobre este assunto, o qual referiu que os trabalhos ainda não tinham 
avançado por falta de pessoal, sendo que, no dia anterior, tinha telefonado para a Junta de 
Freguesia para saber o ponto de situação da intervenção, tendo a funcionária que o atendeu 
referido que seria a Câmara Municipal a proceder à manutenção dos caminhos. ------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que, relativamente à estrada da Várzea, 
depois de uma análise jurídica sobre o assunto, a conclusão a que se chegou foi de que se trata 
de um caminho vicinal, sendo o mesmo da responsabilidade da Freguesia, o que foi 
comunicado ao Presidente da Junta, no sentido do mesmo poder notificar o proprietário do 
terreno que vedou o caminho. Acrescentou que, de momento, não tinha o ponto de situação do 
processo, pelo que iria solicitar informação à Junta de Freguesia. -----------------------------------  
O Senhor Venâncio Costa referiu que havia quase um ano que a situação tinha sido 
despoletada, lamentando a falta de resposta da Câmara Municipal sobre o assunto. --------------  
Mais referiu que aquele caminho está cartografado e consta na Escritura do seu terreno. --------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que as questões dos caminhos são muito 
complexas, do ponto de vista jurídico, devido a alguma falta de definição na lei do que são 
caminhos públicos e caminhos privados, sendo que, alguns acórdãos definem que os caminhos 
públicos são aqueles que são usados pelas pessoas, em geral, e desde tempos remotos, ligando 
duas localidades, e que aqueles que são usados só pelos moradores, são caminhos de 
serventia, sendo que, neste caso, é matéria de direito privado. Acrescentou que os caminhos 
públicos municipais estão cartografados na Carta Militar com a indicação do seu número. -----  
Referiu também que o entendimento da Câmara Municipal é de que aquele é um caminho 
público vicinal e por isso da competência da Freguesia. Mais esclareceu que a Câmara 
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Municipal e a Junta de Freguesia são autarquias distintas, com competências próprias, sendo 
que, trabalham em parceria, para a melhor resolução dos problemas das populações. ------------  
Esclareceu também que no caso do proprietário do terreno já ter sido notificado pela Junta de 
Freguesia e não ter cumprido com a decisão da mesma, esta atitude configurará desobediência 
civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que no dia anterior tinha conversado com o Presidente da Junta de Freguesia 
sobre o problema dos arranjos dos caminhos, em geral, a qual aguarda que a Câmara 
Municipal possa disponibilizar a motoniveladora que está a operar noutra freguesia, sendo 
que, o terreno arenoso, como o dos Foros da Quinta, é o melhor para a mesma atuar na época 
das chuvas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que está assumido pela Câmara Municipal o 
apoio à Junta de Freguesia para a reparação dos caminhos, acrescentando que, de facto, a 
época das chuvas é a melhor para intervir naquele piso, acrescentando que irá dar instruções 
aos Serviços para a reparação imediata dos mesmos. --------------------------------------------------  
Referiu ainda que a falta de escoamento das águas é um problema que afeta a conservação 
daqueles caminhos, não sendo possível a abertura de valas em toda a sua extensão. --------------  
O Senhor Venâncio Costa perguntou qual a entidade que pagava a iluminação pública da 
estrada da Várzea. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que era a Câmara Municipal, esclarecendo novamente que, 
para a Autarquia, aquele é um caminho público vicinal. -----------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que se tratava de um assunto complexo, apelando 
para a sua resolução, através de uma ação conjugada com a Junta de Freguesia, no sentido de 
evitar problemas entre os vizinhos. -----------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que na primeira vez que os munícipes vieram colocar este assunto à Câmara 
Municipal, levantaram também a questão sobre a eventual necessidade de autorização da 
Câmara Municipal para a vedação do terreno pelo proprietário do mesmo, tendo sido afirmado 
que era obrigatório pedir autorização à Câmara Municipal. Pelo que, considerou que a 
Autarquia podia pressionar com base neste facto. ------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos recordou que a resolução do problema não dependia 
só da boa vontade para o resolver, porque era preciso tempo para analisar toda a situação, 
recordando que o assunto tinha sido colocado, inicialmente, pela Junta de Freguesia de Santo 
André, no mês de novembro do ano transato, sendo que, a Câmara Municipal diligenciou no 
sentido de apurar qual a classificação do caminho, para ajudar a Junta de Freguesia a 
desenvolver o processo, dado que a mesma não dispõe de serviços jurídicos. ---------------------  
O Senhor Rui Gouveia questionou se numa situação em que o proprietário de um terreno 
decide cortar o caminho a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia não podia atuar no 
sentido da sua imediata reposição, independentemente do prosseguimento do processo. --------  
O Senhor Presidente esclareceu que a Câmara Municipal, em primeiro lugar, terá que notificar 
o proprietário do terreno para repor a situação legal, sendo que, no caso de desobediência, a 
situação será participada ao Ministério Público. Acrescentou que a Câmara Municipal tem de 
atuar de forma prudente nestes casos, porque se o Tribunal entender que não se trata de um 
caminho público, a Autarquia pode ser acusada de invasão de propriedade privada. -------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que se confirmou o entendimento que tinha quando 
os munícipes vieram colocar o assunto à reunião da Câmara Municipal, de que se tratava de 
um caminho público vicinal, sendo o mesmo da competência da Junta de Freguesia, a qual 
também tem a competência delegada pela Câmara Municipal relativamente a alguns caminhos 
públicos municipais, onde pode intervir no caso do licenciamento de vedações. ------------------  
Mais referiu que a questão da vedação de propriedades privadas é outra situação muito 
complexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Apelou ainda para a compreensão dos munícipes relativamente ao trabalho das freguesias, 
tendo em conta as dificuldades que as mesmas enfrentam devido à falta de recursos humanos 
e de meios técnicos para atuarem. Acrescentou que a Câmara Municipal está empenhada em 
ajudar a Junta de Freguesia de Santo André, dentro das suas limitações, e que, no caso em 
apreço, o Senhor Vereador Albano Pereira já tinha informado que será disponibilizada a 
motoniveladora para a reparação dos caminhos. --------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre qual a data da comunicação da Senhora 
Vereadora Margarida Santos à Junta de Freguesia sobre a situação em causa. ---------------------  
A Senhora Vereadora informou que a comunicação à Junta de Freguesia de Santo André foi 
feita em março do ano em curso. --------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – MATERIAL UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE VIAS ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou a razão de se estar, novamente, a usar pó de 
pedra na reparação de vias. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira esclareceu defender que, no caso de a Câmara Municipal 
não dispor, temporariamente, de massas frias, deve usar o pó de pedra para minimizar o 
problema. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais esclareceu que as últimas massas frias que a Autarquia aprovisionou eram de fraca 
qualidade, pelo que foi necessário procurar outro fornecedor, no norte do País, sendo que, são 
poucas as empresas que fornecem este material. --------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – RUA DO ZIMBREIRO – 
REPARAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que já tinha colocado esta questão, em duas 
reuniões de Câmara, mas a Rua continuava sem ser reparada. ----------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que ia ver esta situação com os Serviços. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PASSES SOCIAIS -----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se a Câmara Municipal tinha tomado a iniciativa 
de fazer algo relativamente à questão do passe social, acrescentando que alguns presidentes de 
câmara já manifestaram a vontade de verem a medida que está prevista para Lisboa e Porto ser 
também aplicada nos seus municípios. -------------------------------------------------------------------  
Mais questionou se a Câmara Municipal tinha o levantamento do número de pessoas que 
utilizam o passe, considerando que esta seria uma medida vantajosa para as mesmas. -----------  
O Senhor Presidente referiu que a aplicação do passe único nas áreas metropolitanas de 
Lisboa e do Porto era uma medida prevista pelo Governo e que ainda não tinha sido aprovada, 
acrescentando que no Município não existe um circuito urbano de transportes e que não 
haverá um número significativo de pessoas que usem passe nos transportes. ----------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos informou que alguns automobilistas não respeitam o traço 
contínuo na Rua de Lisboa, o qual proíbe que o trânsito vire para a Rua Engenheiro Costa 
Serrão, acrescentando que devia ser colocado um sinal vertical de proibição de virar à 
esquerda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que o traço contínuo proíbe que se vire à esquerda, 
sendo que, o problema era a falta de civismo dos condutores que não o respeitam, 
acrescentando que esta situação deverá ser corrigida com a intervenção da GNR. ----------------  
O Senhor Presidente referiu que é necessário colocar um espelho convexo à entrada da Quinta 
do Giz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BRESCOS – ASSOREAMENTO DA RIBEIRA ----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira deu conhecimento de que foi agendada, para o dia vinte e 
três do mês em curso, a reunião com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o Instituto 
da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), sobre o problema do assoreamento daquela 
Ribeira e consequentes inundações da Estrada de Brescos. -------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de outubro do 
corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.668.659,42€ (Dois milhões seiscentos e sessenta e oito 
mil seiscentos e cinquenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos). -------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 192.032,58 € (Cento e noventa e dois mil trinta e dois 
euros e cinquenta e oito cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
CERCAL DO ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Baile/Matiné - Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento 
Especial de Ruído – Ratificação do Despacho -------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Diversão Provisória 2018/450.10.221/81 e Proc. 
De Licenciamento Especial de Ruído 2018/450.10.215/91 de 02/10/2018 da 
DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 04/10/2018 e aprovar os licenciamentos 
solicitados pelo requerente para a realização de um Baile/Matiné no dia 05 de outubro de 2018 
no Salão de Festas da Associação no Quartel dos Bombeiros do Cercal do Alentejo entre as 
15h e as 24h. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, pode o presidente praticar 
quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a ratificação 
na primeira reunião realizada após a sua prática. -------------------------------------------------------  
- 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Adjudicação – Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal --------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/15, de 02/07/2018, da Divisão de Projeto e 
Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a adjudicação da obra à empresa Protecnil – Sociedade Técnica 
de Construções, S.A., que apresentou a proposta no valor de 1.034.512,19 €, acrescido de IVA 
no valor de 62.070,73 €, totalizando 1.096.582,92 € (um milhão e noventa e seis mil, 
quinhentos e oitenta e dois euros e noventa e dois cêntimos). ----------------------------------------  
DOIS – Aprovar o conteúdo do relatório final anexo e todas as propostas nele mencionadas,  
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documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número cento e vinte e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com a empresa Protecnil,S.A., documento 
que é dado como reproduzido na presente Ata com o número cento e vinte e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO – Aprovar como Gestor do Contrato, o Engenheiro José Carlos Nabais Correia, na 
qualidade de Chefe de Divisão, com a função de acompanhar permanentemente a execução do 
contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - No seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 19 de 
julho de 2018, foi aberto procedimento de Concurso Público para a execução da empreitada 
em referência, a qual teve análise de propostas no dia 24.08.2018 tendo sido elaborado o 
relatório preliminar. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – O período de audiência prévia decorreu de 12.09.2018 a 18.09.2018 e durante o qual 
não foi apresentada qualquer pronúncia por parte dos concorrentes. --------------------------------  
TRÊS – Foi elaborado relatório final no dia 26.09.2018. ---------------------------------------------  
QUATRO – Trata-se de um contrato escrito, pelo que, se anexa a Minuta de Contrato 
elaborada pelo Serviço de Património. -------------------------------------------------------------------  
CINCO – A execução da obra está prevista em PPI para 2019 de acordo com o objetivo 
3.3.1.1.2. e projeto n.º 2016/82 - Requalificação do espaço público do Bairro do Pinhal, Vila 
Nova de Santo André, sendo a estimativa de encargos para: ------------------------------------------  
• 2019 no valor de 1.094.339,62 € acrescido de IVA (65.660,38 €) que perfaz um total de 
1.160.000,00€ (um milhão, cento e sessenta mil euros). -----------------------------------------------  
SEIS - Ao abrigo do Artº 94º, Artº 124º e 290º.-A do Códigos dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-lei Nº 18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual e respetiva 
legislação complementar. -----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente 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 dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------  
--------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 05/DOGU/SAU de dois mil e dezoito da Secção de 
Administração Urbanística  --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Sra. Vereadora 
da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido na presente 
Ata com o número cento e vinte e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO MANUEL MARTINHO PEREIRA -----------------------------------  
ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 30 do Loteamento Municipal da 
Abela ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Abela. ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 1983/300.50.200/1, de 4 de fevereiro de 1983, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a constituição de hipoteca sobre o lote nº 30, sito no Loteamento 
Municipal de Abela, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, e que a 
mesma prevaleça em caso de reversão. -------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelo requerente, e conforme as 
condições de constituição do direito de superfície; -----------------------------------------------------  
DOIS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CHESANDRÉ – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
ECONÓMICA, C.R.L. ------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de isenção de pagamento de taxas administrativas de urbanismo -----  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela do Baleizão, lotes P1, P2 e P3 em Vila 
Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos nºs. 01/2018/65, 01/2018/66 e 01/2018/67, datados de 
11.04.2018, da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística e requerimentos nrs. 9088, 
9083 e 9097 de 12.04.2018 em nome de Chesandré – Cooperativa de Habitação e Construção 
Económica, C.R.L. ------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de urbanismo no valor 
total de 7.432,26 €, sendo que 288,12 € se referem à entrada de processos de obras de 
edificação e 7.144,14 € à emissão de Alvará de licença de construção. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR 2.ª Série, nº243 
de 17.12.2009) estatui na alínea c), nº2 do artigo 8º., o qual prevê a isenção do pagamento de 
taxas de urbanismo ou redução em 50%, aos promotores de habitação desde que, pelo menos 
50% do empreendimento seja destinado ao regime de habitação de custo controlados. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Alienação da parcela de terreno 5-A do Loteamento Municipal do Bairro 
Pôr do Sol. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.003/12 de 04 de setembro da Divisão de 
Administração e Gestão Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -----------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Maria Margarida Santos. ---------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Alienar uma parcela de terreno, lote nº 5-A, sita no Bairro Pôr do Sol, em 
Vila Nova de Santo André, com a área de 49,50 m², inscrita na matriz sob o artigo 5538º, e 
descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do 
Cacém sob a ficha nº 03431/270100, destinada a anexar ao lote nº 5 do Loteamento Municipal 
do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo André, a Verónica Caetano Ferrinho e Nélio do 
Rosário Rufino Gonçalves. ---------------------------------------------------------------------------------  
2 – Atribuir ao imóvel o valor para venda de 1.801,80€ (Mil oitocentos e um euros e oitenta 
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3 - Que o pagamento seja efetuado na data da celebração da escritura de compra e venda. ------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  
2 – Conforme solicitado pelos proprietários do lote 5 do Bairro Pôr do Sol, em Vila Nova de 
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Santo André, Verónica Caetano Ferrinho e Nélio Rosário Rufino Gonçalves. ---------------------  
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 dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 da Atalaia Norte, n.º 11, em Vila Nova 
de Santo André, freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24140 de 01/10/2018 – Processo 
2018/450.30.502/205 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 da Atalaia Norte, n.º 11, em 
Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo P7118 e 
descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 614 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: ARTUR TEIXEIRA SIMÕES ---------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel sito na Área 
de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua dos Navegantes, edifício 2, Bloco 2, 2º E freguesia de Santo André. 
REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-289 datado de 20-09-2018, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Artur Teixeira Simões. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 
transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Rua dos 
Navegantes, Edifício 2, Bloco 2, 2º E, da freguesia de Santo André, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 3875 - AH e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o n.º 1622 da freguesia e Santo André. -----------------------------------------------------  
2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 
pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação),o 
Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 
oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 
pedido ser submetido a deliberação de Câmara. --------------------------------------------------------  
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 
de 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: Ação Social Escolar 2017/2018 – Fornecimento de refeições escolares por 
outras entidades – Utilização da Sala de Convívio da Associação de Moradores de Aldeia 
dos Chãos: transferência de verba para 2017/2018 -------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.30.001/124 de 29/08/2018, da DEASS.------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos uma verba no 
valor de 1.604,51 €, a ser paga numa única prestação. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
Setembro e alterações posteriores, artigo 1º do Decreto-Lei nº 399-A/1984 de 28 de dezembro 
e alterações posteriores, Diretiva da ERSE nº2/2018 publicada no Diário da República nº 3, 2ª 
série de 4 de janeiro, os documentos publicados na página da Internet da ERSE “Tarifas e 
Preços para a Energia Elétrica e outros serviços em 2018 e parâmetros para o período de 
regulação 2018-2020” e “Comunicado –Tarifas e preços para a energia elétrica em 2018”, e 
cláusulas 4ª e 5ª do Protocolo estabelecido entre o Município e a Associação de Moradores de 
Aldeia dos Chãos para fornecimento de refeições escolares às crianças da educação pré-
escolar e alunos da Escola Básica de Aldeia dos Chãos. -----------------------------------------------  
DOIS – dar continuidade ao fornecimento de refeições escolares às crianças e alunos deste 
estabelecimento de educação e ensino. -------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ---------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/80 e de 2018/450.10.215/90 de 
28/09/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Baile no dia 13/10/2018, 
entre as 21:30 e as 04h, na Sede do Sporting Futebol Club Abelense, solicitados pelo Clube. --  
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. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 
Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2018/450.10.221/81,82 e 83 
2018/450.10.215/91,92 e 93 de 02/10/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. -------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Matinés nos dias 19 de 
outubro, 02,16 e 30 de novembro e 14 e 28 de dezembro de 2018 no Salão de Festas da 
Associação de Bombeiros do Cercal do Alentejo solicitados pela Associação de Bombeiros do 
Cercal do Alentejo entre as 15h e as 24h. ----------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ------------------------------------------------------------------------------- --- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
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.-- -  
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