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ATA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

DEZANOVE. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos dezassete dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, 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, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime 

António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número dois da 

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

A Senhora Vereadora Margarida Santos e o Senhor Vereador Francisco de Sousa não votaram, 

por não terem estado presentes na reunião. -------------------------------------------------------------  

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

-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 

Albano Pereira, por se encontrar de férias. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DAS FLORES – LIMPEZA DO PÓ DE 

CIMENTO --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Rafael Silva, inscrito para o efeito, o qual 

veio expor a situação do pó de cimento que ficou na Rua dos Lírios onde reside, agravando os 

problemas respiratórios de que padece e prejudicando também os outros moradores. 

Acrescentou que já tinha colocado esta situação, em setembro do ano anterior, a um 

responsável da Câmara Municipal pela fiscalização daquela obra, bem como ao Presidente da 

Junta de Freguesia de Santo André. Mais referiu que considera que esta situação é um 

atentado à saúde pública e que, se a obra de requalificação daquele Bairro vai durar dois anos 

como lhe disseram, é preciso proceder à limpeza das vias para atenuar os problemas 

provocados pelas mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que tinha visitado aquela obra, no dia anterior, acompanhado 

de técnicos municipais, para acompanhar o desenvolvimento da mesma. Acrescentou que o 

prazo previsto para conclusão das obras era de um ano e meio, e que a mesma se desenvolve 

de forma faseada, em três zonas, sendo a primeira zona aquela onde o Munícipe reside. Mais 

informou que já tinha sido dada indicação ao empreiteiro para regar o piso, no sentido de 

minimizar o problema do pó, acrescentando que irá ver esta situação com a Fiscalização 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS MISTOS DE SANTIAGO DO CACÉM – 

DIFICULDADES DE FUNCIONAMENTO ---------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Presidente da Direção da Associação de 

Bombeiros, Natália Caeiro, a qual começou por desejar a todo o Executivo e aos munícipes 

um bom ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que vinha dar conta dos problemas que a Associação atravessa, dado que existe 

muito ruído sobre o clima social interno que a mesma vive, e que, tendo em conta que o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal é a entidade máxima da Proteção Civil no Município, 

estará, certamente, preocupado com a situação, a qual poderá pôr em causa o socorro à 

população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que quando assumiu a Direção da Associação, na sequência dos problemas que 

levaram à saída da anterior direção, de cujos corpos sociais fazia parte como Presidente da 

Assembleia Geral, existiam dívidas que têm vindo a ser pagas e que, quando a Direção 

apresentou as contas do ano anterior, apesar das dificuldades financeiras, o resultado já era 

positivo, sendo a dívida à Banca igual à divida dos hospitais à Associação. ------------------------  

Mais informou que, inicialmente, também não tinham dinheiro para pagar o subsídio de Natal 

e outros encargos, o que conseguiram ultrapassar, a muito custo, com o apoio de algumas 

entidades e pessoas singulares, sendo que, os hospitais também começaram a pagar à 

Associação com maior regularidade. Pelo que, obtido o equilíbrio das contas, pensou em abrir 

uma conta no valor de quarenta e cinco mil euros, para salvaguarda do pagamento dos salários 

e dos subsídios aos bombeiros, no caso de se repetir o atraso nos pagamentos à Associação, 

por parte dos hospitais. Conta esta que seria movimentada com a sua assinatura e a do 

Tesoureiro, não tendo o mesmo concordado com esta medida, pelo que, já tinha declinado 

esta responsabilidade no caso de se verificarem atrasos. Acrescentou que os bombeiros 

também ficaram descontentes com a posição do Tesoureiro, o que motivou alguns a pedir a 

demissão do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que a Associação tem quatro viaturas paradas, cujos motores estão gripados, 

sendo as suas reparações dispendiosas, questionando se a Câmara Municipal não podia ajudar 

nesta despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que as contas da Associação estão equilibradas, mas o clima social interno não 

estava, o que já acontecia antes da atual Direção iniciar funções, porque havia dois grupos, 

um que era contra o Comandante e outro a favor, sendo que ela, o Vice-Presidente e a 

Secretária não faziam parte de nenhum grupo e que viam o que é justo e faziam o melhor para 

todos, o que não acontecia por parte do Comando relativamente àqueles que não estavam do 

seu lado. 

Mais informou que teve de tomar medidas sobre o crescente volume de horas extraordinárias, 

e que, só no mês de setembro do ano passado é que tinha ficado a saber que as horas extra 

estavam a ser pagas acima do previsto na lei, adiantando também que o grupo que apoia o 

Comandante é que fazia mais horas. Acrescentou que tinha pedido um parecer ao Conselho 

Fiscal sobre as contas, o qual refere que, se o valor das horas extras e das despesas de 

manutenção continuassem a crescer ao ritmo verificado a Associação não tinha viabilidade, 

com base no qual deu instruções para a redução das horas extraordinárias e que o seu 

pagamento fosse feito de acordo com o previsto na lei. -----------------------------------------------  

Informou também que foram detetadas irregularidades na assiduidade, porque a picagem 

biométrica, não confere com os mapas das horas, o que está a ser analisado pela Autoridade 

para as Condições de Trabalho (ACT). ------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu, referindo que na Assembleia Geral que teve lugar, no dia nove de novembro do 

ano passado, para aprovação do orçamento para dois mil e dezanove, apresentou as contas até 

setembro, com saldo positivo, com o qual estava contente, porque pela primeira vez, desde há 

muitos anos, os Bombeiros tinham as contas equilibradas, tendo até recebido alguns elogios 

pelo esforço feito, o que interpretou como dirigido à Direção, porque se tratou de um trabalho 

de equipa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-01-17                                                                                                         3 de 16 

Acrescentou que naquela Assembleia, onde também deu conta das questões sobre as horas 

extraordinárias e as despesas de manutenção, foram denunciadas várias irregularidades no 

funcionamento do Corpo de Bombeiros e falta de socorro à população que eram 

preocupantes, nomeadamente o não atendimento de serviços pedidos pelo Hospital, quando 

havia meios humanos e logísticos no Quartel para os executar, e sobre o uso de viaturas, 

relatando algumas situações constantes nos registos internos daquela Associação.----------------  

Referiu ainda que são frequentes as ameaças de alguns elementos de abandonar a Associação, 

mas não acredita que o queiram fazer, porque o que querem é continuar com a situação que 

existia, sendo que, se forem embora o socorro à população será garantido, dando conta de 

uma relação de nomes de elementos que saíram da Associação por não pactuarem com 

algumas situações e que estão disponíveis para voltar. ------------------------------------------------  

Acrescentou que o Comandante não reúne com os bombeiros, ameaça com despedimentos, e 

tem ofendido alguns elementos, tendo sido constituído arguido com termo de identidade e 

residência, por queixa de um visado. ---------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que o clima social na Associação se agravou e que tinha vindo à reunião 

da Câmara Municipal, por sugestão do Senhor Comandante Distrital, para esclarecer as 

situações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara começou por esclarecer que a Câmara Municipal tem seguido 

o princípio de não interferência nas questões internas das associações, embora, neste caso, 

seja grande a preocupação, tendo em conta o papel importante dos bombeiros para a 

Comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou que tinha tido, informalmente, conhecimento de que na Assembleia Geral realizada 

em novembro, terá sido pedida a demissão do Comandante e do Tesoureiro da Associação, 

não podendo atestar o rigor desta informação. ----------------------------------------------------------  

Mais informou que, na quinta-feira, da semana anterior, o Senhor Comandante, o 2º 

Comandante e o Adjunto, solicitaram uma reunião, com urgência, para lhe dar conta dos 

problemas que estavam a ocorrer na Associação, dos quais deram uma perspetiva diferente da 

que foi explanada pela Senhora Presidente da Direção, o que considerava normal. Informou 

também que os mesmos lhe comunicaram que estavam demissionários e que tinham 

contactado com o Senhor Comandante Distrital da Proteção Civil, para solicitarem uma 

reunião conjunta com a Câmara Municipal e a Direção da Associação. Acrescentou que expôs 

o assunto ao Senhor Comandante Distrital, o qual mostrou disponibilidade para reunir, mas 

sugeriu que fosse realizada, previamente, uma reunião da Câmara Municipal com a Direção, o 

Presidente da Assembleia Geral e o Presidente do Conselho Fiscal, pelo que, tem feito várias 

diligências para contactar o Senhor Presidente da Assembleia Geral, sem êxito, e contactou o 

Senhor Presidente do Conselho Fiscal, o qual o informou que também estava demissionário. 

Acrescentou que irá agendar uma reunião com a Presidente da Direção e com os presidentes 

dos restantes Órgãos Sociais da Associação. ------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que este assunto merece ser abordado numa reunião mais privada, dado 

que se trata de questões internas de gestão da Associação, nas quais a Câmara Municipal não 

deve interferir, acrescentando que a Autarquia dará o seu contributo no sentido de, em 

conjunto, serem ultrapassados os problemas, com os quais todos estão preocupados, para que 

seja restabelecida a normalidade no funcionamento da Associação, considerando que seria 

lamentável que uma Associação com mais de cem anos não ultrapassasse a atual situação. -----  

O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Secretária da Associação, Irene 

Gonçalves, a qual referiu que a mesma estava a faltar com alguns serviços à população, 

porque pôde constatar, no Hospital do Litoral Alentejano, a recusa de prestação de dois 

serviços que foram solicitados, quando havia quatro elementos no Quartel. -----------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Luis Cavalinhos, o qual começou por 

referir que era bombeiro voluntário, havia trinta anos, sendo Sub-chefe, e que lamentava ter 
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de trazer estes assuntos à reunião de Câmara, acrescentando que não andava nas redes sociais 

a expôr as questões internas da Associação e que não queria ser Comandante dos Bombeiros. -  

Mais referiu que concordava que a Câmara Municipal promovesse uma reunião com a 

Direção da Associação para resolver a situação, tendo em conta que o Presidente da Câmara 

Municipal é a entidade máxima da Proteção Civil no Município, acrescentando que os 

problemas podem ser resolvidos com rapidez se as pessoas quiserem. ------------------------------  

Mais referiu que com a atual situação, o socorro pode não faltar, mas pode sofrer atrasos, 

porque são cada vez menos os recursos humanos, sendo que, a Associação dispõe atualmente, 

de cerca de vinte e cinco operacionais, sendo quinze assalariados e cerca de dez voluntários, 

existindo vinte elementos no Quadro de Reserva, do qual saíram alguns por discordarem de 

algumas situações, o mesmo sucedendo com cerca de quinze bombeiros, nos últimos dez anos, 

acrescentando que, recentemente, foram três bombeiros para Grândola, os quais tinham sido 

formados por conta da Associação de Bombeiros de Santiago do Cacém, considerando que 

esta situação resulta do facto de existir muita discriminação. -----------------------------------------  

Referiu também que as últimas quatro direções da Associação foram trazidas pelo Comando, 

as quais foram afastadas quando não lhe serviram.-----------------------------------------------------  

Informou ainda que a gestão da frota é da responsabilidade do Comando e que quatro viaturas 

de emergência de primeira linha estão paradas, havia algum tempo, por avaria, e que só três 

estão operacionais, considerando que há problemas de organização da manutenção das 

viaturas, bem como falhas e algumas irregularidades graves na sua utilização. --------------------  

Concluiu, referindo que considerava que estes problemas deviam ser resolvidos internamente, 

mas como não têm conseguido vinham pedir ajuda.----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Quintas, bombeiro naquela 

Associação, o qual referiu que os problemas se agudizaram desde dois mil e sete, quando o 

então Presidente, Dr. Nuno de Oliveira, manifestou a intenção de pedir uma Auditoria interna 

à Associação, acabando por pedir a demissão, acrescentando que das últimas direções, tinha 

funcionado minimamente a que foi presidida pelo Dr. Nuno Brás e a anterior a esta, presidida 

pela D. Isabel era só para assinar papeis. ----------------------------------------------------------------  

Acrescentou que era urgente resolver os problemas da Associação que podem pôr em causa o 

socorro, tendo também em conta a zona em qua a mesma se insere. --------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que devia haver alguma contenção quando se fazem 

determinadas afirmações públicas graves que podem por em causa a Associação. ----------------  

Mais referiu subscrever a iniciativa do Senhor Presidente da Câmara Municipal, no sentido de 

promover a discussão entre todos os órgãos sociais da Associação sobre os problemas que a 

afetam, para que haja harmonia e sejam ultrapassadas as dificuldades, a bem dos bombeiros e 

da Comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE SANTO ANDRÉ – OBRAS NA RUA DO GALEÃO ------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos munícipes presentes, residentes naquela Rua, 

começando por intervir o Senhor Luis Barbosa, informando que, no ano de dois mil e 

dezassete, depois de uma primeira abordagem sobre as obras a executar naquela Rua, tinha 

ficado acordado com os moradores que a Câmara Municipal faria uma nova abordagem antes 

do início das mesmas, sendo que, os trabalhos tiveram início na data da presente reunião, sem 

que tenha havido a conversa acordada. Acrescentou que estão preocupados com as obras e 

que já tinha exposto as suas preocupações ao anterior e ao atual Presidente da Junta de 

Freguesia de Santo André e remetido um e-mail ao Senhor Vereador Albano Pereira, o qual 

lhes respondeu informando que teria em conta as questões levantadas e que se disponibilizava 

para efetuar uma reunião com os moradores. -----------------------------------------------------------  

Mais referiu que o resultado final daquelas obras vai prejudicar pessoas e bens, dadas as 

dimensões previstas para o estacionamento e a distância entre os edifícios e a via, o que 

dificultará o acesso às garagens, colocando também em causa a segurança dos peões, dado 
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que a via passará junto aos prédios e as pessoas saem diretamente dos mesmos para dentro da 

mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a alteração da localização dos postes de iluminação pública nas ilhas de 

acesso às garagens foi um erro, porque prejudicaram a visibilidade naqueles espaços. -----------  

Mais referiu que, no ano de mil novecentos e oitenta e cinco, as garagens ficaram inundadas 

com as chuvas, porque não havia sumidouros, nem ligação à rede de esgotos, acrescentando 

que, se, eventualmente, se proceder à elevação da via, os prédios passam a ser sumidouros. ----  

Mais referiu que queriam sair da reunião de Câmara com uma garantia da parte do Senhor 

Presidente, de que a obra vai ser concretizada, mas não desta forma, apelando para que sejam 

vistas e devidamente estudadas estas situações, tendo em conta que as pessoas adquiriram as 

suas casas naquele local com perspetivas que não estão a ser cumpridas. Acrescentou que não 

queriam avançar com outras medidas para verem resolvidos estes problemas, porque têm 

consideração pelas pessoas que estão na Câmara Municipal e que governam o Município, mas 

também não querem que as pessoas sejam prejudicadas. ----------------------------------------------  

Interveio a Senhora Maria João Raposo, referindo que com o estacionamento previsto, em 

espinha, não vai conseguir sair com a sua viatura da garagem, tendo em conta a dimensão do 

veículo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que ia ver o que se tinha passado com a questão da reunião prévia 

com os moradores. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que existem sempre opiniões diferentes relativamente a qualquer tipo de obra que 

for executada, o que considerava natural. Acrescentou que a obra em causa visa, 

fundamentalmente, dar mais condições e melhor qualidade de vida a quem vive naquela zona 

da Cidade, onde não existem passeios nem estacionamento ordenado, sendo que, o projeto de 

beneficiação previsto prevê a criação de noventa e seis lugares de estacionamento com uma 

dimensão de quatro metros e oitente cada e uma distância de cinco metros entre o fim do 

estacionamento e os prédios, estando também previsto um só sentido de circulação do trânsito 

naquela via. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu também que a informação que tinha era de que a maioria dos residentes concordava 

com aquelas obras, acrescentando que, em dois mil e dezasseis, numa deslocação ao local 

foram analisadas algumas situações com os moradores, as quais foram reavaliadas e 

melhorados alguns aspetos. Mais referiu que, embora não existam obras perfeitas, o ganho que 

aquela intervenção vai trazer para a globalidade dos moradores é superior aos eventuais 

aspetos negativos que possam resultar da mesma. ------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que a Câmara Municipal decidiu, no ano transato, 

avançar com aquelas obras para dar resposta à falta de estacionamento devidamente 

ordenado, naquela zona da Cidade de Vila Nova de Santo André. -----------------------------------  

Precisou ainda que as entradas principais dos prédios estão viradas para a Rua dos 

Navegantes, sendo que, o que se estava a discutir era os acessos às garagens, acrescentando 

que os prédios tinham ainda outro acesso. ---------------------------------------------------------------  

Mais referiu que não era certo que todas as pessoas estavam contra a solução prevista para 

aquela via, acrescentando que o que as mesmas querem é ver resolvido o problema do 

estacionamento, para o qual contribuirá como Vereador como o fez quando era Presidente 

daquela Junta de Freguesia. Acrescentou que a Câmara Municipal não pode parar a obra, o 

que não significa que não possam ser feitos acertos durante o seu desenvolvimento. -------------  

Interveio o Senhor Vereador Óscar Ramos, começando por agradecer a presença dos 

munícipes, acrescentando que percebia as sua exigências, tendo em conta que, como dizia o 

Professor Costa Lobo “qualquer alteração devia ter em conta o bem estar das pessoas”, 

considerando que as envolventes aos prédios devem ser agradáveis e que acima de tudo está a 

segurança das pessoas. -------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a Cidade de Vila Nova de Santo André foi projetada com vista ao bem estar 

das pessoas e o futuro, considerando que quando a sua administração passou para a Câmara 
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Municipal houve alguns atropelos que puseram em causa estas premissas, lembrando a 

reclamação dos moradores da Estrada ao Redor, pelo facto de terem ficado vinte metros de 

terreno na frente das suas moradias, considerando que, neste caso, houve um 

desaproveitamento de terreno, sendo que, no caso em apreço, está a ser suprida uma barreira 

de segurança. Acrescentou que se estava no Alentejo, onde existe muito espaço, pelo que não 

devem ser seguidos exemplos de outros sítios urbanos do País, onde as situações são 

diferentes, considerando que aquela Cidade merece ter condições e que têm sido ali geradas 

receitas para a Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, apelando para que, antes das obras avançarem, o Senhor Presidente promovesse 

uma reunião com os moradores, para salvaguarda da barreira de segurança entre os prédios e a 

via. Acrescentou que concordava que existam melhoramentos, mas estas preocupações 

deviam ser avaliadas, não se devia desvirtuar o que está feito e que se devia ir ao encontro dos 

interesses das pessoas que compraram as garagens. ----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que os cinco metros que atrás referira, eram até ao lancil que 

vai ser construído e que terá um metro e vinte centímetros, pelo que, a distância do 

estacionamento até à garagem será de seis metros e vinte centímetros. -----------------------------  

Mais informou que o projeto também contempla as pluviais. -----------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a primeira falha da Câmara Municipal foi não 

ter promovido uma reunião com os moradores antes do início das obras, considerando que o 

mais sensato seria parar a obra e esclarecer as pessoas. -----------------------------------------------  

Mais referiu que mesmo com as distâncias referidas pelo Senhor Presidente, ficarão somente 

quatro metros e oitenta na vertical, o que vai criar problemas na entrada das garagens a quem 

tiver viaturas grandes, considerando que deviam ser acrescentados entre um a dois metros, o 

que iria de encontro às pretensões dos moradores e, provavelmente, não ia aumentar os custos 

da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que o projeto da Maioria tinha como princípio o combate às 

assimetrias, pelo que, as receitas devem ser distribuídas por todo o Município.--------------------  

Mais referiu que as pessoas estão a ser esclarecidas, acrescentando que as obras tinham tido 

início na data da presente reunião, e que parte das mesmas iam ser executadas por 

Administração Direta, pelo que, algumas situações poderão ser corrigidas no decorrer das 

obras, o que será feito, no sentido de ir ao encontro das preocupações dos moradores, no que 

for possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

POSTOS DA GNR – HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO - REUNIÃO NO 

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA – INFORMAÇÃO ------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que a Senhora Secretária de Estado da 

Administração Interna já tinha agendado uma reunião para o dia seis de fevereiro do ano em 

curso, para análise da situação mencionada em epígrafe. ----------------------------------------- --- 

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de janeiro 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.223.078,00 € (três milhões duzentos e vinte e três mil e 

setenta e oito euros). ----------------------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 159.341,08 € (cento e cinquenta e nove mil trezentos e 

quarenta e um euros e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------   

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------  
ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra - 

Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal -------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/15, de 02 de julho de 2018, da Divisão de 

Projeto e Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização 

da obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior, coadjuvado pelo Senhor Carlos 

Manuel Gil de Sousa, Assistente Técnico. ---------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, 

Técnico Superior.--------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08, de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. -----------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS -----------------  
ASSUNTO: Baile - Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de 

Ruído – Ratificação do Despacho -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Diversão Provisória 2019/450.10.221/06 e Proc. 

de Licenciamento Especial de Ruído 2019/450.10.215/07 de 09/01/2019 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 09/01/2019 de aprovação dos licenciamentos 

solicitados pelo requerente para a realização de um Baile no dia 12 de janeiro de 2019 na Sala 

de Convívio de Brescos entre as 20h e as 03h.----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - A Associação não entregou os requerimentos e os documentos 

instrutórios do processo em tempo útil de ser deliberado o licenciamento pela Câmara. ---------  

- 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: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 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 2019/450.10.221/01 e Proc. 

de Licenciamento Especial de Ruído 2019/450.10.215/02 de 07/01/2019 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha.------------------  

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 09/01/2019 de aprovação dos licenciamentos 

solicitados pelo requerente para a realização de um Baile/Matiné no dia 11 de janeiro de 2019 

no Salão de Festas da Associação no Quartel dos Bombeiros do Cercal do Alentejo entre as 

15h e as 20h. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A Associação não entregou os requerimentos e os documentos 

instrutórios do processo em tempo útil de ser deliberado o licenciamento pela Câmara. ---------  

- 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: GLOWOOD – INDÚSTRIA, S.A ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre os Lotes nº 11 da Expansão I e o Lote nº 1, 

Expansão II, ambos sitos no Parque Empresarial do Cercal do Alentejo. ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número: 2011/300.10.003/1, de 02/06/2011, da Secção de 

Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração Geral e Finançeira. ---------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a empresa Glowood – Indústria, S.A., a constituir hipoteca sobre os 

lotes nº 11, da Expansão I e o Lote nº 1, da Expansão II, ambos sitos no Parque Empresarial 

do Cercal do Alentejo, junto da empresa APOLLONIA CHEMICAL & ENERGY, e que a 

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

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pela requerente. ---------------------------  

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: ANA CRISTINA DUARTE C. NAZARE DOS SANTOS -------------------------  
ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/103336/2018 no valor de 1.127,99€,referente 

ao consumidor n.º990083. --------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Travessa da Liberdade nº 7, Santiago do Cacem.-------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.10.511/83,documento interno nº 30692 de 

05/12/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 89,72€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,321,76€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 356,46 € na tarifa variável da Água (sem IVA). --------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 

o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DE LOURDES FIGUEIRAS SEQUEIRA RESPICIO -----------------  
ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos urbanos 

debitados na fatura n.º 001/107432/2018 no valor de 144,57€ e da fatura nº 

001/132491/2018 no valor de 56,74 € e pagamento em prestações das faturas após 

redução, referente ao consumidor n.º 980544. -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Cerro da Ordem, Cercal do Alentejo. ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.30.001/146,documento interno nº 30899 de 

07/12/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Fatura nº 001/107432/2018, Autorizar a redução de 16,78€ na tarifa variável 

de Resíduos Urbanos e 44,92€ na tarifa variável da Água (sem IVA), Fatura nº 

001/132491/2018, Autorizar a redução de 5,24€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 

6,16€ na tarifa variável da Água (sem IVA). ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: PAULO SOBRAL BERNARDINO ---------------------------------------------------  
ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos e 

águas residuais debitados na fatura n.º 001/103327/2018 no valor de 107,48€, referente 

ao consumidor 990143.------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Carapinha Lote 22 nº 10, Santiago do Cacém. ----------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/350.10.511/84,documento interno nº 30762 de 

06/12/2018, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 5,68€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 21,61€ 

na 

tarifa variável de Águas Residuais, e 26,29€ na tarifa variável da Água (sem IVA). --------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-01-17                                                                                                         10 de 16 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: MARTA MARIA CRISTINO PEREIRA --------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos na fatura n.º 

001/117874/2018 no valor de 1274,90€ e pagamento faseado após redução na fatura.-------  
LOCALIZAÇÃO: Soalheirinha, em Santo André. ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/350.30.001/173 de 28/11/2018 da DAGF/AAAS -----------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 81,00€ na tarifa variável de resíduos urbanos na fatura 

n.º 001/117874/2018 e pagamento faseado após redução. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que o tarifário do serviço de resíduos urbanos baseia-

se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água perdida não retorna à rede 

de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos produzidos.------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------  
ASSUNTO: Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas residuais 

no loteamento da Agiltrata - Erros e Omissões; Retificação das Peças de Procedimento - 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/30, de 10 de dezembro de 2018, da Divisão 

de Projeto e Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu ato administrativo de 11-01-2019, que aprova: --------------------  

1 – A retificação das peças de procedimento (Adenda - Erros e Omissões). -----------------------  

2 – A retificação do mapa de quantidades. --------------------------------------------------------------  

3 – A lista de erros e omissões e respetivo mapa de quantidades final a colocar a Concurso, 

conforme memória descritiva e planta síntese em anexo, documento que é dado como 

reproduzido na presenta Ata, com o número onze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 

de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------  

FUNDAMENTOS: 1- Apesar de não terem sido apresentadas listas de erros e omissões, 

foram no entanto colocadas questões através de uma notificação genérica, o que após análise 

dos serviços técnicos da Câmara Municipal permitiram a identificação de algumas situações 

que se considerou de alterar para uma melhor definição e quantificação dos trabalhos a 

efetuar, nomeadamente a identificação de alguns erros e omissões, conduziu à retificação das 

peças do procedimento que foi compilada num documento designado por Adenda - Erros e 

Omissões o qual é constituído por memória descritiva/especificação técnica, mapa  

comparativo de erros e omissões, mapa de medições detalhadas dos artigos alterados, artigos 

alterados e peças desenhadas alteradas.------------------------------------------------------------------  

As retificações efetuadas não implicaram a alteração do preço base anteriormente aprovado, 

dado que se centraram fundamentalmente na separação dos elementos apresentados em valor 

global para outras unidades de medição mais detalhadas consoante a tipologia de trabalhos, e 

que determinou que a estimativa passasse de 171.541.14€ para 174.761,14€ (valor abaixo do 
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preço base), considerando-se ainda que não implicaram alterações de aspetos fundamentais 

das peças do procedimento.--------------------------------------------------------------------------------  

2 – Artigos 50.º e 64.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, com a redação do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto. ----  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e do Senhor Vereador 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: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES” ----------------------------------------  
ASSUNTO: Projeto de Resolução que recomenda ao Governo o Alargamento do âmbito 

de aplicação da cobertura do seguro escolar às deslocações em bicicleta----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/900.10.504/2 do Gabinete de Apoio ao Presidente. --------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do mail remetido pelo Grupo Parlamentar “Os 

Verdes”, no qual informam sobre o Projeto de Resolução apresentado na Assembleia da 

República que recomenda ao Governo o Alargamento do âmbito de aplicação da cobertura do 

seguro escolar às deslocações em bicicleta. -------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES DO REGIME LIVRE 

DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 26 do Parque Empresarial de 

Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/17, de 25 de setembro de 2018, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Um – Revogar a deliberação de 25 de setembro de 2018.---------------------------  

Dois - Autorizar a Associação de Caçadores e Pescadores do Regime Livre de Santiago do 

Cacém, a constituir hipoteca sobre o lote nº 26, sito no Loteamento Municipal do Parque 

Empresarial de Cercal do Alentejo, 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 pelos requerentes; -------------------------  

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: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ---------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.212,48 € (três mil 

duzentos e doze euros e quarenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ------------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DO CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ---------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quatro, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.633,03 € (três mil 

seiscentos e trinta e três euros e três cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ----------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MANUEL JOAQUIM FELICIANO – CABEÇA DE CASAL DA 

HERANÇA DE, --------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre Lote nº 13 do Loteamento 

Municipal de São Domingos. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: São Domingos. -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2018/300.50.200/15, de 18 de outubro de 2018, da Secção 

de Aprovisionamento e Património, da Divisão de Administração e Finanças.---------------------  

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

PROPOSTA: UM - Autorizar os herdeiros da Herança aberta por óbito de Manuel Joaquim 

Feliciano, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 13, com a área de 

402,90 m², sito no Loteamento Municipal de São Domingos, inscrito na matriz sob o artigo 1 

117º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 1348/20090311 da União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água, para o Sr. Carlos Alberto Emídio. ----------------------------------------  

DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respectiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos herdeiros, e conforme 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: JOSÉ VICENTE PIRES CORREIA --------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/5 em nome José Vicente Pires Correia – 

Loteamento do Pomarinho Lotes 17 e 18 – Ermidas-Sado. ---------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Pomarinho Lotes 17 e 18 – Ermidas-Sado. -------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/5 de 21/02/2018 da Divisão do Ordenamento e Gestão 
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Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/5, para os lotes 17 e 18 do 

Loteamento do Pomarinho – Ermidas-Sado, prédios descritos na conservatória do Registo 

Predial sob os n.ºs 650/19970121-A e 651/19970121-A, da respetiva freguesia, conforme 

memória descritiva e planta síntese em anexo, documento que é dado como reproduzido na 

presenta Ata, com o número doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois 

de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  

A operação consiste na alteração de uso no piso térreo para o lote 17 e para o lote 18, 

passando estes de Comércio/Serviços para Comércio/Serviços/Habitação. -------------------------  

Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 61,18€.--------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual redação, e n.º 

2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização, não tendo sido 

apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues reclamações, sugestões 

ou observações.----------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Foi efetuada consulta pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do RJUE e artigo 29.º do 

RMEU, não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 

reclamações, sugestões ou observações. -----------------------------------------------------------------  

3 - Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe à 

Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento.----------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARÍLIA DA CONCEIÇÃO PAULINO -------------------------------------------  
ASSUNTO: Parecer sobre constituição de compropriedade. -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Tanganheira-Cercal do Alentejo --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2018/400 e informação técnica n.º 43/2019, de 02/01/2018, 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emissão de parecer favorável sobre a constituição de compropriedade a 

favor 

de Mafalda Sofia da Conceição Paulino e Tiago da Conceição Paulino para o prédio 

denominado Tanganheira Cercal do Alentejo, inscrito na matriz rústica sob o artigo 92, secção 

B, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2875/20180808, da freguesia de 

Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Através do requerimento n.º 03/2018/31620 de 21/12/2018, foi 

solicitada certidão para a Constituição de Compropriedade, sobre o prédio descrito na 

Conservatória do Registo Civil, Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 2875/20180808, sito 

em Tanganheira, da freguesia de Cercal do Alentejo. O pedido foi efetuado nos termos do 

disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, na sua atual redação. ----------------  

2. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54º do referido diploma, a Câmara pode emitir 

parecer desfavorável à emissão da certidão se existirem provas de que o ato ou negócio a 

realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico ou a violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. O prédio, segundo os elementos constantes no processo, pertence atualmente a dois 

titulares, pretendendo-se com a sua venda, transmitir também, a dois compradores.--------------  

4. Posto isto, não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fraccionamento 

físico do prédio, propondo-se a emissão de Certidão nos termos solicitados. -----------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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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 autónoma “Z”, do prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, 

Banda 6, Edifício 1, 1.º C, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.---------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 551 de 07/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/2 

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 “Z”, do prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, 

Banda 6, Edifício 1, 1.º C, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4266 

e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 1627/19920313, 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 autónoma “P”, correspondente ao 2.º andar, n.º 4 do prédio 

urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco A2, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 780 de 08/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/3 

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 “P”, correspondente ao 2.º andar, n.º 4 do prédio 

urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco A2, em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 2502 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 598, 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 
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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: Prédio urbano situado no Bairro da Petrogal, Lote 55, em Vila Nova de 

Santo André, da freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 914 de 10/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/4 

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 Petrogal, Lote 55, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2644 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 417/19880311, 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: Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 173, em Vila Nova de 

Santo André, da freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 479 de 07/01/2019 - Processo 2019/300.10.009/1 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ------------------------------------------  
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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 173, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 5853 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 938/19900315, 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.-------------------------------------------------------------------------------  

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

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 doze 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.---  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

_______________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


