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ATA NÚMERO TREZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E 

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

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

Aos vinte e oito dias do mês de março 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, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar 

a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO PÔR DO SOL – RUA DO 

AREAL – VIATURAS/SUCATA – INCÊNDIO – REMOÇÃO DOS RESÍDUOS. ---------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra aos moradores do prédio sito na Rua do Areal, onde 

se registou um incêndio no passado dia vinte do mês em curso, começando por intervir o 

Senhor Hugo Franco, questionando sobre o tipo de resíduos que é permitido colocar no 

contentor de resíduos sólidos urbanos, acrescentando que o seu vizinho, Senhor João Moreira 

de Carvalho, arrendatário da fração onde tinha tido lugar o incêndio, estava a depositar 

naquele contentor os resíduos resultantes do mesmo, e afirmou perante a GNR, que tinha 

autorização para o fazer, o que os agentes ficaram de averiguar, sendo que, aquele Senhor 

continuou a colocar os resíduos no contentor. -----------------------------------------------------------  

Interveio a seguir a Senhora Cristina Carvalho, residente na fração nº 190 que fica por cima da 

fração onde aconteceu o incêndio, a qual informou que o Senhor João Carvalho guardou 

entulho, madeiras e matériais diversos, na fração contígua àquela onde houve o incêndio, o 

que poderá potenciar novo incêndio.----------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que debaixo da sua residência está uma viatura abandonada, sem rodas, e 

debaixo da fração nº 191 está outra viatura, existindo ainda mais viaturas abandonadas em 

frente do prédio. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que o proprietário do prédio é o Senhor Raul Camacho, sendo que, as instalações 

onde houve o incêndio foram arrendadas ao Senhor João Carvalho. --------------------------------  

Interveio o Senhor João Valadão, proprietário da fração nº 191, começando por referir que não 

conseguia entender como é que o Executivo Municipal tinha deixado arrastar aquela situação 

irregular durante mais de dez anos.  -----------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que, no verão passado, tinha vindo colocar, pela segunda vez, o assunto à reunião 

de Câmara, depois de ter chamado a GNR ao local para lhe dar conta das irregularidades que 

estavam a ser cometidas pelo seu vizinho naquele local, ao qual foi levantado um Auto, tendo 

também ele próprio sido autuado, porque tinha feito obras na sua residência e não tinha ainda 

removido o entulho que colocara no espaço público. Acrescentou que já pagou por essa 

infração, mas não compreendia por que razão a Câmara Municipal ainda não tinha cobrado ao 

seu vizinho, quando os autos foram levantados no mesmo dia, deduzindo que o mesmo ou 

estava acima da lei ou alguém na Câmara Municipal lhe devia algum favor.  ----------------------  
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Mais referiu que naquela reunião de Câmara, o Senhor Vereador Jaime Cáceres tinha referido 

que também ele tinha cometido uma ilegalidade ao colocar o entulho das obras da sua casa no 

espaço público, apesar de ter limpo e melhorado o espaço envolvente, questionando o Senhor 

Vereador sobre o que o mesmo tinha feito para resolver aquela situação nos doze anos que 

presidiu à Junta de Freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------  

Referiu também que o problema das viaturas abandonadas na via pública continuava por 

resolver. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que na sequência do incêndio na loja arrendada pelo Senhor João Carvalho 

naquele prédio, a sua casa foi interdita pela Proteção Civil, por questões de segurança. 

Contudo, aquele Senhor continuava a depositar materiais na fração onde houve o incêndio, 

bem como a depositar resíduos no contentor e junto ao mesmo.  ------------------------------------  

Acrescentou que comprou a sua casa com grande esforço e agora não a podia habitar, nem 

tinha onde ficar, estando a dormir numa casa emprestada, sendo que, esta situação causou um 

enorme transtorno na sua vida, porque trabalha no estrangeiro e teve que vir resolver os 

problemas que resultaram daquele incêndio, e agora tinha que começar tudo de novo, quando 

tinha alertado o Executivo Municipal, em tempo útil, para serem tomadas medidas para 

prevenir aquela situação, lamentando que as entidades só atuem quando as desgraças 

acontecem, prejudicando os cidadãos que se esforçam para cumprir com as regras 

estabelecidas e que pagam os seus impostos. ------------------------------------------------------------  

Mais referiu que teve conhecimento de que o seu vizinho tinha sido notificado, no dia 

anterior, para retirar todos os resíduos, no prazo de cinco dias, questionando sobre as medidas 

que vão ser tomadas caso o mesmo não cumpra. -------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos começou por referir que se tratava de uma situação 

lamentável. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que, após o Senhor João Valadão ter vindo à reunião de Câmara expor a 

situação, a Fiscalização Municipal foi ao local, tendo o Senhor João Carvalho, posteriormente, 

procedido à limpeza do espaço público, mas não se sabia que o mesmo tinha colocado o 

entulho que retirara da Rua dentro da loja onde se veio a registar o incêndio. ---------------------  

Esclareceu em seguida que os resíduos que careçam de tratamento especial não podem ser 

depositados no contentor de resíduos sólidos urbanos. ------------------------------------------------  

Mais informou que, em dois mil e dezassete, foram recebidos dois mails na Câmara 

Municipal, sem identificação do remetente, onde era denunciada a situação irregular relativa à 

atividade do Senhor João Carvalho. E que, no ano anterior, o Senhor João Valadão veio a uma 

reunião de Câmara colocar várias questões, nomeadamente a do entulho, acondicionamento de 

materiais e viaturas/sucata abandonadas no espaço público. Situação que também tinha 

denunciado junto da GNR, a qual se deslocou ao local autuando ambos os munícipes, 

esclarecendo que, ao Senhor João Valadão, a Câmara Municipal tinha apenas cobrado as taxas 

administrativas relativas à Contraordenação, sendo que, o processo do Senhor João estava em 

curso, o qual poderá ter consequências mais gravosas, não tendo ainda sido tomada uma 

decisão, porque a Instrutora do mesmo tem outros processos aos quais também é necessário 

dar resposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre as viaturas abandonadas, informou que foram identificados os proprietários de algumas, 

sendo duas do Senhor João Carvalho, existindo mais duas, cujos proprietários ainda não foi 

possível identificar. Acrescentou que prosseguem os procedimentos legais com vista a sua 

remoção, sendo que, no ano em curso, a Autarquia já conseguiu remover cinco viaturas da via 

pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente às situações resultantes do incêndio, informou que membros do Executivo 

Municipal foram ao local, e que após o Relatório da Vistoria foram notificados os moradores 

sobre as precauções relativas às condições de segurança do edifício, tendo o Senhor João 

Carvalho sido notificado no sentido de proceder à limpeza dos resíduos. Acrescentou que não 
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foi ainda possível notificar o proprietário do prédio, porque o mesmo se encontrava no 

Hospital, sendo que, nesta data, a Fiscalização Municipal vai diligenciar junto do Senhor Raul 

Camacho, para que seja encerrada a porta de acesso à loja onde estão a ser colocados 

materiais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que cabe ao Senhor Raul Camacho a responsabilidade de executar as obras no 

prédio, para o qual foi dado um prazo de dez dias, sendo também o mesmo responsável pelo 

alojamento dos moradores que ficaram impedidos de usar as habitações afetadas.  ---------------  

Informou ainda que irá ver com o Senhor Raul Camacho o que ele, como proprietário, poderá 

fazer, nomeadamente a possibilidade de mudar a fechadura da loja em causa.---------------------  

Acrescentou que o Senhor João Valadão não devia ter iniciado já a limpeza da sua fração. -----  

O Senhor João Valadão informou que tinha acordado com o Senhor Raul Camacho avançar 

com a limpeza da sua casa, bem como com o registo das ações que forem executadas para o 

efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que a Câmara Municipal é responsável pela fiscalização 

destas situações, indo também aos locais sempre que recebe denúncias, mas não pode entrar 

nas residências, o que só é possível com um mandato judicial. Acrescentou que, identificados 

os prevaricadores, são os mesmos notificados, sendo instaurado um processo de 

contraordenação e, em última instância, é feita uma participação ao Ministério Público, no 

caso de desobediência. Pelo que, na situação em apreço, caso o Senhor João Carvalho não 

proceda à remoção dos resíduos para um local adequado aos mesmos, a Câmara Municipal 

não pode entrar dentro das instalações, para o fazer, sem um mandato judicial para o efeito.  --  

Acrescentou que se tratava de situações que não são de fácil resolução, devido a questões de 

ordem legal, o que faz com que se arrastem no tempo. ------------------------------------------------  

Mais referiu que o proprietário do imóvel era quem estava na melhor posição para resolver o 

problema, dado que se tratava de uma questão de direito privado, sendo que, o mesmo pode 

resolver o Contrato de Arrendamento, por incumprimento do arrendatário no que respeita à 

obrigação de zelar pelo imóvel. ----------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que, tendo em conta a urgência na limpeza das instalações em causa, deverá o 

proprietário do prédio ser notificado, com urgência, para se deslocar à Câmara Municipal a 

fim de se analisar a situação com os juristas. ------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que a Câmara Municipal poderá vir a retirar os materiais, desde que tenha 

acesso ao imóvel, acrescentando que, eventualmente, poderá avançar com a Posse 

Administrativa daquela fração, sendo que, este é um processo muito demorado. ------------------  

Mais referiu que, independentemente das falhas que tenham existido, e que todos cometem, 

situações desta natureza não são fáceis de resolver, porque as autarquias não dispõem dos 

meios legais para agir rapidamente. -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que chegou ao local do incêndio logo após os 

bombeiros, onde conheceu o proprietário do prédio, o qual mostrou disponibilidade para 

resolver o problema de segurança do edifício que resultou do aquecimento da laje do teto, a 

qual ficou danificada devido às elevadas temperaturas. Acrescentou que deu instruções à 

Fiscalização para fazer a vistoria ao imóvel, a fim de serem tomadas as medidas necessárias à 

segurança dos moradores.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Informou que foi dito ao Senhor João Carvalho que tinha de proceder, de imediato, à limpeza 

das instalações, o qual assumiu, perante a GNR, no dia do incêndio, que ia começar a limpar 

aquele espaço. Acrescentou que, no dia anterior à data da presente reunião, tinha passado no 

local e verificou que a carrinha do Senhor João Carvalho estava junto à porta da loja, mas não 

estava ninguém a trabalhar na limpeza. ------------------------------------------------------------------  

Interveio novamente o Senhor João Valadão questionando se, da mesma forma que a Proteção 

Civil interditou a sua casa por questões de segurança, não podia também impedir o Senhor 

João Carvalho de entrar na fração onde houve o incêndio. --------------------------------------------  
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Mais informou que os carros estacionados naquele local, um dos quais está ao cuidado da 

Autoridade Aduaneira, dificultaram a operação dos bombeiros. -------------------------------------  

A Senhora Cristina Carvalho informou que o Senhor João Carvalho recebia frigoríficos 

naquele local, onde cortava os motores dos mesmos, os quais contém gás, o que configurava 

um crime ambiental. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que as pessoas que se dedicam à atividade de 

recolha de sucata, em Santo André e noutros locais, retiram o metal e deixam o resto para ser 

acondicionado à custo do erário público, depositando os materiais que não querem nos vários 

contentores, o que é expressamente proibido, em vez de os levarem para os locais próprios 

para o efeito, onde os gases, óleos e outros resíduos são devidamente tratados, sendo que, 

confrontados com esta situação irregular, argumentam que não terão lucro se tiverem de 

transportar os materiais para aqueles locais. -------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que existe por parte da Câmara Municipal a 

disponibilidade de continuar a atuar para a resolução dos problemas, dentro do seu limite de 

ação, sendo que, não deixará de usar todos os meios ao seu alcance para os resolver. ------------  

Mais referiu compreender o descontentamento dos munícipes com a situação criada, 

considerando que, infelizmente, no País, para haver decisões é preciso acontecerem as 

desgraças.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apelou para que se aproveitasse esta experiência, para que, no futuro, exista mais pró-

atividade no sentido de as evitar. --------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que lamentava o sucedido e esperava que as autarquias viessem a dispor de mais 

meios para atuarem, tendo em conta que estão mais perto dos munícipes, os quais pagam os 

seus impostos para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que tinha sido Presidente da Junta de Freguesia de 

Santo André durante doze anos, por vontade da população daquela localidade, a qual 

reconheceu o trabalho sério que foi feito, nomeadamente na requalificação daquele Bairro, 

mediante uma ação conjunta da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia. ----------------------  

Mais referiu compreender a revolta do Senhor João Valadão e dos outros moradores, 

acrescentando que a Junta de Freguesia enfrentou muitas situações sociais graves, dando 

como exemplo as diligências que foram feitas quando algumas casas ruíram por ação de um 

ciclone, o que obrigou à abertura de caminhos para chegar às moradias atingidas, resgatando 

as pessoas e tratando do seu alojamento, no Hotel Vila Parque, assumindo as despesas, dado 

que, a Segurança Social apenas pagava o alojamento em pensões, as quais não existiam 

naquela Cidade, sendo que, posteriormente, as pessoas foram alojadas numa casa de função, 

na Cidade de Santiago do Cacém, porque as casas de função, em Santo André, estavam 

ocupadas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais esclareceu que se tratava de uma situação resultante de uma calamidade natural. ----------  

Concluiu, referindo que tem dedicado a sua vida à causa pública, pelo que, não podia admitir 

que lhe fosse feita uma acusação política sem dar a devida resposta, embora compreendesse os 

sentimentos do Munícipe. ----------------------------------------------------------------------------------  

Interveio o Senhor José Delgado, referindo que, aquando da requalificação do Bairro do Pôr 

do Sol, não foram substituídos os hidrantes das bocas de incêndio que se encontram obsoletos. 

Acrescentou ainda que as bocas de incêndios se encontravam a uma grande distância do local 

do prédio onde houve o incêndio. -------------------------------------------------------------------------  

Informou também que é preciso proceder à limpeza de duas palmeiras, de grande porte, e que 

as raízes de um eucalipto estão a danificar a rede de esgotos daquele Bairro. ----------------------  

Questionou ainda sobre o abastecimento de água e sobre a rede de esgotos das garagens que 

foram construídas havia cerca de trinta anos. ------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que alguns dos assuntos serão vistos com a empresa Águas de 

Santo André, a qual é responsável pela gestão do abastecimento de água àquela Cidade, e que 

serão também devidamente avaliados os assuntos que são da responsabilidade da Autarquia. 

Mais referiu que a Câmara Municipal vai tentar resolver os problemas colocados, por todos os 

meios possíveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte sete de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.965.111,35 € (Um milhão novecentos e sessenta e 

cinco mil cento e onze euros e trinta e cinco cêntimos) ------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 292.906,92 € (duzentos e noventa e dois mil novecentos 

e seis euros e noventa e dois cêntimos) -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Alteração de local das Reuniões de Câmara de 04/04; 

02/05;09/05;23/05;06/06;13/06/;19/06;04/07 ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.20.602/01, GAP ---------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do meu Despacho exarado sobre o documento interno 

com o registo nº 8012 de 22 de março, para efeitos do disposto no nº4 do art.º 40 da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, referente à alteração do local das seguintes reuniões de Câmara 

Ordinárias: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

•Reunião de Câmara de 04 de abril – Realiza-se na Biblioteca Municipal Manuel José do 

Tojal em Vila Nova de Santo André na Freguesia Santo André, pelas 9H30; ----------------------  

•Reunião de Câmara de 02 de maio – Realiza-se na delegação da União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, em Santa Cruz pelas 9H30; 

•Reunião de Câmara de 09 de maio – Realiza-se na Sede da Junta Freguesia do Cercal do 

Alentejo, pelas 9H30; ---------------------------------------------------------------------------------------  

•Reunião de Câmara de 23 de maio- Realiza-se na Sede da Junta Freguesia de Alvalade, 

pelas 9h30; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

•Reunião de Câmara de 06 de junho- Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Abela, 

pelas 9H30; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

•Reunião de Câmara de 13 de junho- Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Ermidas, 

pelas 9H30; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

•Reunião de Câmara de 19 de junho- Realiza-se na Delegação da União de Freguesias de S. 

Domingos e Vale de Água, em Vale de Água, pelas 9H30; -------------------------------------------  

•Reunião de Câmara de 04 de julho- Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de São 

Francisco da Serra, pelas 9H30. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: De acordo com o nº1, alínea m) do art.º 35º, do nº3 do art.º 49 do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro e art.º 6 

do Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém; -----------------------------------------  

DOIS: No âmbito da Iniciativa “ Presidência nas Freguesias 2019” --------------------------------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------   

ASSUNTO: Alienação do Lote nº 7, sito na Zona de Industria Ligeira II, Exp. I em 

Ermidas-Sado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado. -----------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.003/9, de 06-07-2018, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a alienação do Lote nº 7, do Loteamento Municipal da Zona de 

Industria Ligeira II, Expansão I, em Ermidas-Sado, com a área de 1 522,2740 m2, inscrito na 

matriz predial urbana sob o Artigo 1 928º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, 

Predial Comercial e Automóveis de Santiago do Cacém sob a ficha nº 770/19970718, da 

freguesia de Ermidas-Sado, por Acordo Direto, pelo montante de 17 019,12€ (dezassete mil e 

dezanove euros e doze cêntimos) à empresa MAREDEUS PORTUGAL, Unipessoal, Lda, 

para ai exercer a atividade de “Congelados de produtos de pesca, acondicionamento e 

embalagem, bem como armazenagem frigorífica”, com o CAE 10202-R3. ------------------------  

DOIS – Aprovar a Minuta do Documento Complementar, que é dado como reproduzido na 

presenta ata, com o número cinquenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  

DOIS – De acordo com o solicitado pela requerente e com o Regulamento de Gestão de 

Parques Empresariais de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  

TRÊS – No âmbito do Memorando de Entendimento celebrado entre o Município e a 

Maredeus Portugal, Unipessoal, Lda, em 11 de novembro de 2016. ---------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação do Projeto “Requalificação do Mercado Municipal do Cercal do 

Alentejo” ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.30.001/7, de 19 de março de 2019, da Divisão de 

Projetoe Obras. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Projeto de Requalificação do Mercado Municipal do Cercal do 

Alentejo, com o valor estimado de 144.965,60€, acrescido de IVA, num total de 153.663,54€.  

Estimativa de Custos que é dada como reproduzida na presenta ata, com o número cinquenta e 

sete, ficando arquivada na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - O Projeto de Execução em referência foi elaborado por equipa 

multidisciplinar da DPO. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dois - A obra encontra-se prevista em PPI de acordo com o objetivo 3.4.1.2.1.e projeto n.º 

2016/111 - Requalificação do Mercado Municipal do Cercal. ----------------------------------------  

Três - O projeto é constituído pelos seguintes elementos: --------------------------------------------  

• Estimativa Orçamental ------------------------------------------------------------------------------------   

• Projeto de Execução composto por: ---------------------------------------------------------------------  

- Peças Escritas (Memórias Descritivas e Justificativas e respetivos anexos, Caderno de 

Encargos, Medições e Mapas de Quantidades) ----------------------------------------------------------  

- Peças Desenhadas ------------------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) ---------------------------------------------------------  

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de projeto) ------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-03-28                                                                                                            7 de 21 

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Óscar Ramos declarou que tinham 

dúvidas relativamente à configuração da cobertura do edifício e sobre a instalação elétrica do 

mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: AREAL MÍSTICO, LDA ---------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de um Empreendimento de Turismo em Espaço 

Rural, na Modalidade de Casas de Campo. ----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale Santa Maria – Cercal do Alentejo ------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 06/2019/09 datado de 08/01/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Areal Místico Lda. ---------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de um Empreendimento de Turismo em Espaço Rural, 

na modalidade de casas de campo, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “Vale Santa Maria”, inscrito na matriz 

rústica sob o n.º 135 secção “Q”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 

1542/20040219, da Freguesia Cercal do Alentejo, documento que é dado como reproduzido 

na presenta ata, com o número cinquenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2.A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de Informação Prévia dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa 

área classificada como de baixo risco de incêndio e tem um afastamento à estrema do prédio 

de cerca de 45 m. --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-03-28                                                                                                            8 de 21 

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: TIAGO CAMACHO PEREIRA RITO ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação de ampliação e alteração de uso para Turismo rural na 

modalidade de casas de campo  -------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 06/2018/13 datado de 09/02/2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Tiago Camacho Pereira Rito. ------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a ampliação e Alteração de uso para Turismo Rural na modalidade de 

casas de campo, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios – 

SNDFCI, no prédio denominado “Rocha”, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 93, 

secção “O”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número326/19860317 da 

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

documento que é dado como reproduzido na presenta ata, com o número cinquenta e nove, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente 

e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1.De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade.  ----------------------  

2.A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, ----  

à atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal.  ------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de alteração de uso da habitação para um Turismo 

em Espaço Rural na modalidade de Casas de Campo, e ampliação até 109m² dá cumprimento 

ao Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa 

área classificada como média perigosidade de risco de incêndio, o restante prédio 

cartografado com a classificação de baixa perigosidade de risco de incêndio florestal. -----------  
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A edificação existente tem um afastamento ao limite mais próximo do prédio de cerca de 

26,3m, sendo que com a ampliação proposta, essa mesma distância diminui ficando com cerca 

de 22m. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A ampliação e alteração de uso já obtiveram parecer favorável da CMDF, reunida em 

06/03/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Em conformidade com o art.º 16º nº 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação e alteração de uso após parecer favorável da CMDF. -------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GUIPESIL - GESTÃO DE IMÓVEIS, LDA. --------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Salão Multiusos de Apoio ao Empreendimento 

de Turismo em Espaço Rural. ---------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Giestal – Abela ----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2018/143 datado de 12/10/2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Guipesil - Gestão de Imóveis, Lda. -----------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Salão Multiusos de Apoio ao Empreendimento de 

Turismo em Espaço Rural existente, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios-SNDFCI, no prédio denominado “Giestal”, sito em Abela, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 722/20081124, inscrito na 

matriz predial rústica sob os artigos 71 e 87, ambos da Secção N, e inscrito na matriz predial 

urbana sob os artigos 1204 e 228, da freguesia de Abela, documento que é dado como 

reproduzido na presenta ata, com o número sessenta, ficando arquivado na pasta anexa ao 

livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta 

da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, com os planos municipais de ordenamento no 

território e quaisquer outras normas legais e regulamentares relativas ao aspeto exterior e a 

inserção urbana e paisagística da edificação, bem como o uso proposto está localizada numa 

área classificada como baixo e médio risco de incêndio e tem um afastamento à estrema do 

prédio de cerca de 23 m. ------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MANUEL PAULO BORGUES DA SILVA ----------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Turismo em Espaço Rural - Parque de 

Campismo – Glamping ------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Silveira de Cima – Abela ----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2018/125 datado de 23/08/2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Manuel Paulo Borges da Silva. ----------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Turismo – Parque de Campismo - Glamping, nos 

termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio 

denominado “Silveira de Cima”, inscrito na matriz rústica n.º 21 secção J, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 286 de 03-07-1992, em Silveira de Cima, na 

freguesia de Abela, documento que é dado como reproduzido na presenta ata, com o número 

sessenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 

Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, e quaisquer outras normas legais e regulamentares 

relativas ao aspeto exterior e a inserção urbana e paisagística da edificação, bem como o uso 

proposto e está localizada numa área classificada como de baixo risco de incêndio e tem um 

afastamento à estrema do prédio de cerca de 15 m. ----------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: TITULO HOMÓNIMO, SA -----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: aprovar a implantação de turismo em espaço rural (TER) na modalidade de 

“casas de campo” -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Outeirinhos -São Francisco da Serra ---------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 06/2018/147 datado de 26/09/2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Titulo Homónimo. -------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Turismo em Espaço Rural (ter) na modalidade de 

“casas de campo” , nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- 

SNDFCI, no prédio denominado “Outeirinhos”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 38, 

secção “G”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 357, da Freguesia de 

São Francisco da Serra, documento que é dado como reproduzido na presenta ata, com o 

número Sessenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. 

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, quaisquer outras normas legais e regulamentares 

relativas ao aspeto exterior e a inserção urbana e paisagística da edificação e está localizada 

numa área classificada como média e baixa perigosidade de incêndio e tem um afastamento à 

estrema do prédio de cerca de 10 m. ----------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ALBERTUS HENDRIK HOLLEMANS --------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação Empreendimento de Turismo em Espaço Rural na 

Modalidade de Casas de Campo. -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela da Cerca - Vale de Água -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2018/28 datado de 26/03/2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Albertus Hendrik Hollemans. ------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Empreendimento de Turismo em Espaço Rural na 

modalidade de Casas, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios-SNDFCI, no prédio denominado “Courela da Cerca”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 221/20040915, inscrito na matriz predial 

rústica sob o artigo 26, Secção E, e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1162, da 

freguesia de Vale de Água, documento que é dado como reproduzido na presenta ata, com o 

número sessenta três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. 

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 
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análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, está em conformidade com os planos municipais de 

ordenamento do território e quaisquer outras normas legais e regulamentares relativas ao 

aspeto exterior e a inserção urbana e paisagística da edificação, bem como o uso proposto e 

está localizada numa área classificada como de Media e Baixo risco de incêndio e tem um 

afastamento à estrema do prédio de cerca de 15 m.-----------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: RAINER PEITZ --------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação de Turismo em Espaço Rural na modalidade de 

Agroturismo -------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Casa Nova da Corte – São Francisco da Serra ----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 01/2018/1 datado de 05.01.2018, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Rainer Peitz -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Turismo em Espaço Rural na modalidade de 

Agroturismo, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- 

SNDFCI, no prédio denominado “Casa Nova - Courela do Álamo,”, inscrito na matriz rústica 

sob o artigo 66, secção A e na matriz urbana sob o artigo 477, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Santiago do Cacém com o n.º 679 de 28/08/2008, da Freguesia de São 

Francisco da Serra, documento que é dado como reproduzido na presenta ata, com o número 

sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 

Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 
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exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento com os 

instrumentos de gestão territorial em vigor e quaisquer outras normas legais e regulamentares 

relativas ao aspeto exterior e a inserção paisagística da edificação, bem como o uso proposto e 

está localizada numa área abrangida pela mancha florestal, e em área classificada na 

cartografia como média, baixa e muito baixa perigosidade e tem um afastamento à extrema do 

prédio de cerca de 16,6 metros. ----------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: RUI MANUEL BARBANCHA VODAL --------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Dependência Agrícola ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Aldeia de Chãos, freguesia de União das freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2018/3 datado de 10/01/2018, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Rui Manuel Barbancha Vidal. -------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Dependência Agrícola, nos termos do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio inscrito na matriz sob o 

artigo rústico n.º 30 secção O, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 

2805 de 11-10-2007, em Aldeia de Chãos, na freguesia de União das freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, documento que é dado como reproduzido 

na presenta ata, com o número sessenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  
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2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém e quaisquer outras normas legais e regulamentares 

relativas ao aspeto exterior e a inserção urbana e paisagística da edificação, bem como o uso 

proposto e está localizada numa área classificada como de baixo risco de incêndio e tem um 

afastamento ao limite mais próximo do prédio de cerca de 15 m. ------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: PEDRO LUIS RODRIGUES LOPES ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Dependência Agrícola ----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pedreira-São Francisco da Serra --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2017/125 datado de 22/11/2017, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Pedro Luis Rodrigues Lopes. ------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Dependência Agrícola, nos termos do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado 

“Pedreira”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 12, secção “F”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 344, da Freguesia de São Francisco da Serra, documento que é 

dado como reproduzido na presenta ata, com o número sessenta e seis, ficando arquivado na 

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

Secretária Substituta da reunião. --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, ----------------------------------------------------------------------------  

a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes apenas é permitida fora das 

áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de 

incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios como 

média, baixa ou muito baixa perigosidade. --------------------------------------------------------------  
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2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa 

área classificada como de baixo risco de incêndio e tem um afastamento à estrema do prédio 

de cerca de 23 m. --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SILVINA RITA GONÇALVES MATIAS PEREIRA, CABEÇA DE 

CASAL DE HERANÇA DE -----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação de Apoio Agrícola -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Porto dos Arneiros – São Bartolomeu da Serra ---------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2018/147 datado de 31/10/2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Silvina Rita Gonçalves Matias Pereira, Cabeça de Casal de 

Herança de ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação do Apoio Agrícola, nos termos do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado Porto dos Arneiros, 

São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo nº 6 Secção D e sob o 

artigo urbano nº 241, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 72 de 09.12.1985, 

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

Serra, documento que é dado como reproduzido na presenta ata, com o número sessenta  e 

sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 
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cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da Câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento ao Plano Diretor 

Municipal de Santiago do Cacém, sendo que, se trata de uma área do prédio com perigosidade 

média, sem quaisquer outras condicionantes e tem um afastamento à estrema do prédio, 

superior a 50 m. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 06/03/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação 

Santiago do Cacém Mais, declarou que “ uma vez que todas as implantações dos 

empreendimentos foram aprovadas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e 

não havendo nenhuma indicação de algum risco, tendo em conta que se trata de projetos para 

o desenvolvimento económico do Município voto favoravelmente”.  -------------------------------  

Os Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, declaram que, 

apesar da complexidade da legislação, da dificuldade de análise do processo e do facto de ter 

havido algumas abstenções e votos contra da CMDF, tendo em conta a apreciação da maioria, 

incluindo a Câmara Municipal que considerou que estava cumprida a legislação, votámos a 

favor.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: FRANCISCO GONÇALVES ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela das Laranjeiras, Santa Cruz da União de Freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2019/81, datado de 04/03/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Francisco Gonçalves. ------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Emitir parecer favorável sobre a constituição de Compropriedade a favor de 

Francisco Gonçalves, Maria Luisa Gonçalves Marques, José Francisco Gonçalves, para o 

prédio denominado “Courela das Laranjeiras”, sito em Santa Cruz, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 10, secção “2A”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 199/19960201, 

com o tipo de cultura de pomar de citrinos, cultura arvense, oliveiras, vinha, pastagem ou 

pasto, moita, olival e pinhal. -------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1. Através do requerimento n.º 5966 de 04.03.2019, é solicitada a 

emissão de uma certidão de Compropriedade, sobre o prédio descrito na Conservatória do 
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Registo Predial sob o n.º 4777/20150923, sito em Santa Cruz, da freguesia de União de 

freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -------------------------  

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

emitir parecer desfavorável à emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o 

ato ou negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  

3. Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

64/2003, pelo que se propõe a emissão da certidão, nos termos solicitados. -----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Decisão Final de Caducidade de atos administrativos de comunicação 

prévia, no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação ---------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Urbanização Monte São Sebastião – Rua de Lisboa EN 120 – Santiago do 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2011/165 de 18/07/2011 em nome de Condomínio Monte 

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

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

PROPOSTA: Declarar a decisão final de caducidade da Comunicação Prévia referente ao 

processo supra identificado. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: 1 - Por deliberação de Câmara de e nos termos do disposto 

no n.º 5 do art.º 71º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE) foi aprovado 

o projeto de declaração de caducidade do ato administrativo da Comunicação prévia, 

proferido em sede da Comunicação Prévia n.º 01/2011/165. -----------------------------------------  

Nessa sequência foi notificado o respetivo titular, nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do RJUE 

e do artigo 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA) para no prazo de 10 dias, 

em sede de audiência de interessado, dizer por escrito o que se lhe oferecer sobre o assunto. 

2 – Uma vez que o interessado não se pronunciou, propõe-se que seja aprovada a decisão final 

de caducidade de acordo com o n.º 5 do artigo 71.º do RJUE e artigos 93.º e 94.º do Código do 

Procedimento Administrativo e que o respetivo titular seja notificado da caducidade do 

procedimento e do arquivamento do processo. ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: As caducidades dos atos administrativos de licença ou 

comunicação prévia para a realização de operações urbanísticas devem ser declaradas pela 

câmara municipal, após audiência prévia do interessado, de acordo com o n.º 5 do artigo 71.º 

do RJUE e dos artigos 93.º e 94.º do CPA. --------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do 

Cacém Mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Declaração de Caducidade da comunicação prévia no âmbito do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Zona Industrial Ligeira – Expansão IV, lote 11 em Vila Nova de Santo 

André ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2013/126 de 14/08/2013 da Divisão de Ordenamento e 

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

PROPOSTA: Aprovar o projeto de decisão de declaração de caducidade da comunicação 

prévia referente ao processo supra identificado, concedendo-se um prazo de 10 dias para 

audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – Encontra-se decorrido o prazo legal aplicável, mais de 12 meses, sem 

que a obra tivesse sido iniciada. ---------------------------------------------------------------------------  

2 – O local da obra a que se refere o processo foi visitado pelo serviço de fiscalização, tendo 

o mesmo informado, que a obra não foi iniciada. -------------------------------------------------------  

3 - A caducidade do ato administrativo de operações urbanísticas devem ser declaradas pela 

Câmara Municipal, após audiência prévia do interessado. --------------------------------------------  

DE DIREITO: De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE); e artigo 122.º do Código do Procedimento  

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, da 

Senhora Vereadora Margarida Santos, e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do 

Cacém Mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: HÉLIO MIGUEL CRUZ MESTRE SOBRAL ------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Queimadas -----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Herdade das Fontaínhas, Retorta, Vila Dourada, Pasmo, Vale Grou e 

Courela d´Aires em Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento para realização de Fogueiras e Queimadas 

2019/450.10.220/11 de 25/03/2019. ----------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Licenciamento para realização das Queimadas na Herdade das Fontaínhas, 

Retorta, Vila Dourada, Pasmo, Vale Grou e Courela d´Aires em Alvalade de 01 /04 a 16/04 de 

2019. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de queimadas 

ao abrigo do Nº2 do Artigo 27º do Decreto-Lei nº124/2006, de 28/06. -----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESCOLAS SUPERIORES DE CIÊNCIAS EMPRESARIAIS E DE 

EDUCAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL (ESCE-ESE/IPS) --------  

ASSUNTO: Protocolo de Cooperação para a formação em contexto de trabalho, para 

um formando do curso técnico superior profissional em Gestão de Turismo -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 150.20.103/6, de 2019, da Divisão de Gestão de Recursos 

Humanos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação entre o Município de Santiago 

da Cacém e as Escolas Superiores de Ciências Empresariais e de Educação do Instituto 

Politécnico de Setúbal (ESCE-ESSE/IPS), para a formação em contexto de trabalho, para um 

formando do curso técnico superior profissional em Gestão de Turismo, documento que é 

dado como reproduzido na presenta ata, com o número sessenta e oito, ficando arquivado na 

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

Secretária Substituta da reunião. --------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM - As Escolas Superiores de Educação e das Ciências Empresariais do 

Instituto Politécnico de Setúbal (ESE/ESCE/IPS), viram homologado Curso Técnico Superior 

Profissional de Gestão de Turismo, através do Aviso n.º 7388/2018, de 1 de junho, que 

confere o Diploma de Técnico Superior Profissional, com o nível 5 do Quadro Nacional de 

Qualificações e do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). ----------------------------------------  

DOIS – O Curso Profissional em apreço, com entrada em funcionamento no ano letivo de 

2018/2019, organiza-se segundo as componentes da formação geral e científica, técnica e em 

contexto de trabalho (estágio curricular), visando contribuir para uma melhor adequação das 

qualificações às necessidades do mercado e a reconversão de competências num setor em 

crescimento que manifesta uma dinâmica geradora de novos e diferentes empregos; -------------  

TRÊS - A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, sempre tem procurado, por iniciativa 

própria ou em parceria, dar resposta às necessidades do Município, nomeadamente, que visem 

o aumento do conhecimento e da oferta formativa, o incremento da procura e oferta do 

emprego e a fixação de pessoas no seu território; -------------------------------------------------------  

QUATRO - De acordo com o previsto no nº 3, do artigo 8º do Decreto Lei nº 43/2014, de 18 

de março e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea u), do nº 

1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESTRELA DE SANTO ANDRÉ ------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio financeiro para instalação de cadeiras no Pavilhão Municipal Padre 

Amadeu Pinto -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.40.503/170 de 09/05/2018 do Serviço Municipal de 

Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 3.217,36€ (Três mil, duzentos e 

dezassete euros e trinta e seis cêntimos) para o Estrela de Santo André como apoio na 

aquisição e instalação de cadeiras no Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto. ------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, Maria Helena Gonçalves Gamito 
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Silvestre, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira, exercendo as 

funções de Secretária Substituta.-- ------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


