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ATA NÚMERO VINTE E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SETE DE JUNHO DE 

DOIS MIL E DEZANOVE. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e sete dias do mês de junho de dois mil e dezanove, na Sala de reuniões 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 as atas números vinte 

e três e vinte e quatro das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. ----  

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

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

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

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

SERVIÇOS MUNICIPAIS – TOLERÂNCIA DE PONTO NO DIA VINTE E UM DE 

JUNHO DE DOIS MIL E DEZANOVE --------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se tinha havido tolerância de ponto na passada 

sexta-feira e se foi só para alguns Serviços. -------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que a tolerância de ponto não abrangeu todos os serviços, 

nomeadamente mercados, bibliotecas, cemitérios, piscinas, entre outros, cujos trabalhadores 

terão, posteriormente, um dia de descanso. --------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 

DO BAIRRO DAS FLORES – ESPAÇOS VERDES – DESPERDICÍO DE ÁGUA NA 

REGA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que os espaços verdes na zona onde as obras já 

foram concluídas tinham a erva muito alta.  -------------------------------------------------------------  

Acrescentou que duvidada que aqueles espaços verdes venham a ser recuperados, pelo que, 

considerava um desperdício a água que estava a ser gasta nos mesmos através da rega 

automática, como também acontecia noutros espaços verdes daquela Cidade, onde a água 

escorre pelas estradas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Questionou sobre a intervenção prevista para aqueles espaços. --------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a intervenção nos espaços verdes era, normalmente, feita na 

fase final das empreitadas. ----------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que serão averiguadas eventuais falhas no sistema de rega. ---------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que tem acompanhado de perto algumas 

intervenções nos espaços verdes, sendo que alguns foram concluídos com o recurso a inertes, 

sendo a utilização dos mesmos uma tendência para o futuro. -----------------------------------------  

Mais referiu que as pessoas podem agora ver os resultados das obras nas zonas daquele Bairro 

onde as mesmas já foram concluídas, acrescentando que lhe pareceu que ficaram bem, e, caso 

existam algumas falhas deverão ser corrigidas. ---------------------------------------------------------  

Relativamente a eventuais desperdícios de água na rega, será necessário averiguar esta 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que havia algumas situações já concluídas naquele 

Bairro, cuja correção devia ser equacionada, nomeadamente a localização de dois candeeiros 

nos passeios que impedem a circulação de carros de bebé e similares, as quinas vincadas nos 

estacionamentos, bem como a questão da base, com cerca de seis centímetros antes do 

betuminoso, a qual foi levantada por um Munícipe. ----------------------------------------------------  

Acrescentou que tinha reparado que no estacionamento foi arrancado o material existente, 

colocada gravilha e depois o betuminoso, acrescentando que as viaturas mais pesadas o podem 

degradar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que grande parte do trabalho que está a ser feito naquele Bairro podia ser evitado 

se tivesse havido manutenção no mesmo, acrescentando que não seria necessário retirar todas 

as lajetas, dado que algumas nem estão desgastadas, evitando o recurso ao cimento, o que, 

para além de reduzir os custos também contribuiria para melhorar o ambiente, dado que as 

cimenteiras são uma das indústrias que contribuem negativamente para a questão ambiental. 

O Senhor Presidente recordou que a Senhora Arquiteta Silvana Cachucho que elaborou o 

projeto de requalificação daquela Bairro esclareceu o Senhor António Ferreira sobre aquela e 

outras questões, tendo ficado assente verificar as situações no local, as quais seriam alteradas 

se fosse necessário. Acrescentou que voltou a passar no local, mas ainda não fez o teste da 

entrada na garagem com uma viatura. --------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que os projetos podem variar de acordo com as opções dos responsáveis pela sua 

execução, as quais tem que ter em conta as necessidades e os recursos existentes, sendo que, 

aquele investimento era o resultado das opções técnicas e políticas possíveis dentro do quadro 

financeiro disponível, acrescentando que a gestão CDU tem sempre presente na realização dos 

investimentos o objetivo de servir melhor as populações. ---------------------------------------------  

Informou também que as vias no interior daquele Bairro, construído no tempo do ex-Gabinete 

da Área de Sines, não foram consolidadas com uma rega de desgaste, o que levou à sua 

progressiva deterioração. -----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que quando tiver lugar a receção provisória da obra será feita uma vistoria e o 

que não estiver bem será corrigido, em conformidade com o previsto no Caderno de Encargos 

e na legislação em vigor.------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que, seguramente, o resultado final da obra será superior à situação que 

existia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que não estava a colocar em causa o trabalho técnico 

e que a questão que se colocava era saber se o projeto estava a ser cumprindo. -------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que as lajetas inteiras que foram retiradas do piso 

daquelas e de outras vias eram, posteriormente, reutilizadas noutros acessos e as que estavam 

partidas eram britadas e aproveitadas para a manutenção de caminhos rurais. ---------------------  

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

FESTIVAL DA LIBERDADE – ACESSO À PRAIA DO PORTO DAS CARRETAS -----  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se era verdade que ia ser interditado o acesso 

de viaturas àquela praia nos dias do Festival.------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente confirmou que não será permitida a circulação e estacionamento de 

veículos naquela via nos dias do Festival, exceto veículos de emergência e de apoio ao 

mesmo, por questões de segurança, dado que irão circular muitas pessoas pela estrada. 

Acrescentou que existe uma via alternativa de acesso à praia. ----------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que discordava da interdição daquela via, 

considerando que seria suficiente proibir o estacionamento ao longo da estrada, junto ao 

Monte Velho. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a segurança das pessoas estava em primeiro lugar e que a 

decisão foi tomada pelas entidades, no âmbito da Proteção Civil, depois de analisada a 

situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mais informou que será disponibilizado transporte público e foram criados espaços de 

estacionamento gratuito, nomeadamente junto ao Pavilhão do Clube Estrela de Santo André. 

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que o Festival da Liberdade que terá lugar no 

próximo fim de semana, naquela Freguesia, era uma iniciativa da Associação de Municípios 

da Região de Setúbal (AMRS), em parceria com a Câmara Municipal, no qual se prevê a 

participação de milhares de pessoas, sendo a questão da segurança uma das grandes 

preocupações das autoridades. -----------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que as pessoas têm outras praias às quais podem aceder com as suas viaturas. ----  

Mais informou que se optou por criar condições para que a entrada seja feita pela zona do 

Pavilhão do Club Estrela de Santo André, onde foram criados mais alguns espaços para 

estacionamento, no sentido de evitar engarrafamentos nos acessos. ---------------------------------  

Informou ainda que as beneficiações que estão a ser feitas no terreno, nomeadamente a 

introdução de postos de iluminação e pontos de água reverterão para o Movimento 

Associativo de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que vai ser disponibilizado transporte para o Festival, o qual será gratuito dentro 

do circuito urbano, sendo que, estão previstos também circuitos para a praia, bem como da 

Cidade de Santiago do Cacém e da Cidade de Sines para a Cidade de Vila Nova de Santo 

André, e ainda para o Parque de Campismo, da Costa de Santo André, até às três horas da 

manhã, no sentido de evitar que os participantes se desloquem nas suas viaturas, correndo 

assim menos perigos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que está a ser feito um grande esforço de organização para que tudo corra 

bem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre os custos do Festival. ----------------------  

O Senhor Presidente informou que os custos diretos para a Câmara Municipal são os 

referentes à criação das infraestruturas para o abastecimento de água e luz, e os transportes de 

Sines e da Lagoa de Santo André, sendo que, os restantes transportes, espetáculos e outros 

custos de organização são da responsabilidade da AMRS. --------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Oitava Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezanove/Dois 

Mil e Vinte e dois. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezanove. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Aprovar a Oitava Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezanove/Dois Mil e Vinte e dois, documento que é dado como reproduzido na presenta Ata, 

com o número cento e quarenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, 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 dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezanove/Dois Mil e Vinte e dois. -----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezanove. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: – Aprovar a Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 

e Dezanove /Dois Mil e Vinte e dois, documento que é dado como reproduzido na presenta 

Ata, com o número cento e quarenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, 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 dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezanove. -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezanove. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: – Aprovar a Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezanove, 

documento que é dado como reproduzido na presenta Ata, com o número cento e quarenta e 

nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros 

do Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, 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 dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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

ASSUNTO: Alteração de local das Reuniões de Câmara de 04 e 11 de julho de 2019 ------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.20.602/01, do Gabinete de Apoio à Presidência --------  

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

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

com o registo nº 16600 de 24 de junho, 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 julho- Realiza-se na Sala de Sessões da Sede do Município em 

Santiago do Cacém, pelas 09h30; -------------------------------------------------------------------------  
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• Reunião de Câmara de 11 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: Tendo em conta a alteração da data para a visita à Freguesia de São Francisco da serra, 

no âmbito da Iniciativa “ Presidência nas Freguesias 2019” ------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Suspensão dos Trabalhos – Rede de Drenagem de Águas Pluviais e Estação 

Elevatória de Águas Residuais no Loteamento da Agiltrata --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.001/30, de 10/12/2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovação da suspensão dos trabalhos, na empreitada de Execução da Rede de 

Drenagem de Águas Pluviais e Estação Elevatória de Águas Residuais no Loteamento da 

Agiltrata, por 19 dias, com o seu términus em 12-07-2019, sem prejuízo de os mesmos 

poderem ser retomados assim que possível. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o referido no documento interno nº 16533, de 

24/06/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS- De acordo com artº 365º e 369º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar 

e a cláusula 32ª do Caderno de Encargos, da referida empreitada. -----------------------------------  

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

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

Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da 

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

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

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

ENTIDADE: CENTRO DE DIA DE S. FRANCISCO DA SERRA -----------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/55 e de 2019/450.10.215/68 de 

17/06/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 19 de junho de 2019 referente ao Licenciamento 

de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruído para a realização de um Baile/Marchas no 

dia 21 de junho, promovido pelo Centro de Dia de S. Francisco da Serra. --------------------------  

- Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, pode o presidente praticar quaisquer atos da 

competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira 

reunião realizada após a sua prática. ----------------------------------------------------------------------  

- É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento da Recinto de Diversão Provisória ao 

abrigo do artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o Licenciamento Especial de Ruído 

ao abrigo do artigo 15º do regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007, de 17/01. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Associação não apresentou os requerimentos em tempo útil de ser deliberado o 

Licenciamento pela Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Caducidade da Operação de Loteamento n.º 02/2003/9 sito em Rua de São 

Luís e Rua Álvaro Cunhal - Cercal do Alentejo, da Caixa de Crédito Agrícola Mutuo 

Azul C.R.L.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua de São Luís e Rua Álvaro Cunhal – Cercal do Alentejo. ----------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2003/9 de 30/04/2003 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Declarar a caducidade da operação de loteamento n.º 02/2003/9, referente à 

constituição de dois lotes na Rua de São Luís e Rua Álvaro Cunhal, Cercal do Alentejo, 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00578/200689, da freguesia do 

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

FUNDAMENTOS: 1- A operação de loteamento foi aprovada por deliberação de Câmara de 

15/10/2003 (desenho urbano) e 31/08/2005 (obras de urbanização). --------------------------------  

2- Em 13/09/2005 a requerente foi notificada para requerer, no prazo de um ano, a emissão do 

alvará do loteamento, obrigação esta que nunca foi cumprida. ---------------------------------------  

3- Decorridos 16 anos sobre a apresentação do processo e considerando que durante esse lapso 

de tempo o Município efetuou uma revisão ao Plano Diretor Municipal de Santiago do 

Cacém, foram efetuadas diversas alterações ao Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE), bem como aos diplomas legais que regulam os projetos das 

especialidades, verifica-se que a referida operação de loteamento não está, no presente, 

adequada urbanisticamente. --------------------------------------------------------------------------------  

4- Nos termos previstos no artigo 71.º n.º 1 alínea b) do RJUE, determina que : “1 - A licença 

ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento caduca se: b) Não for 

requerido o alvará a que se refere o n.º 3 do artigo 76.º no prazo de um ano a contar da 

comunicação prévia das respetivas obras de urbanização;” -----------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO MIGUEL BRAZ PIRES E OUTROS ---------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2018/16 em nome de João Miguel Braz Pires 

e Outros – Loteamento Cerca dos Caeiros lotes 8, 27 e 55 – Cercal do Alentejo. ------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Cerca dos Caeiros lotes 8, 27 e 55 – Cercal do Alentejo. ------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2018/16 de 22/10/2018 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2018/16, para os lotes 8, 27 e 55 do 

Loteamento Cerca dos Caeiros – Cercal do Alentejo, prédios descritos na conservatória do 

registo predial sob os n.ºs 1612/20050318, 1631/20050318 e 1659/20050318, da respetiva 

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

reproduzido na presenta Ata, com o número cento e cinquenta, ficando arquivado na pasta 

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

Substituta da Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------  

A alteração consiste no aumento do polígono de implantação nos lotes 8, 27 e 55; Aumento de 

147,36 m2 de área de implantação, sendo, no lote 8 de 41,86 m2, no lote 27 de 54 m2 e no lote 

55 de 51,50 m2; Aumento de 147,36 m2 de área de construção no piso 1, sendo, no lote 8 de 

41,86 m2, no lote 27 de 54 m2 e no lote 55 de 51,50 m2. -----------------------------------------------  
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Em todos os lotes a alterar são mantidos os alinhamentos frontais dos lotes, sendo obrigatório 

manter-se o alinhamento das edificações principais (2 pisos) e dos alinhamentos dos anexos 

laterais (1 piso). ----------------------------------------------------------------------------------------------    

Há lugar ao pagamento de taxas urbanísticas no valor de 479,06€. ----------------------------------  

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

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

redação, e n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da 

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

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

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

ENTIDADE: ARTUR JORGE ESPADA BOTELHO ---------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 9 do Loteamento Municipal do 

Bairro da Carapinha. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/21, de 13 de junho de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar o Senhor Artur Jorge Espada Botelho, a constituir hipoteca sobre o 

lote nº 9, sito no Loteamento Municipal do Bairro da Carapinha, em Santiago do Cacém, junto 

da Caixa Geral de Depósitos, e que a mesma prevaleça em caso de reversão. ---------------------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------        

Dois - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: MARIA HELENA REIS OLIMPIO HENRIQUES ------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Compropriedade. -----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte Novo dos Modernos – Ermidas Sado ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2019/217, datado de 27/05/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Maria Helena Reis Olímpio Henriques ---------------------------  

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Compropriedade (vulgo Lei das AUGI´s), sobre o prédio 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 585/19950920, 

denominado “Monte Novo dos Modernos”, sito em Ermidas-Sado. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto 1. Através do requerimento n.º 14273 de 27.06.2019, é 

solicitada a emissão de uma certidão de Compropriedade (vulgo Lei das AUGI´s), sobre o 

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 

585/19950920, denominado “Monte Novo dos Modernos”, sito em Ermidas-Sado.  -------------  
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2. O pedido é efetuado nos termos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Desde já se informa que o prédio, de acordo com a Certidão da Conservatória, possui a área 

de 7.249.954,682 m2. ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. 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.  

5. O prédio, segundos os elementos constantes no processo, pertence atualmente a quatro 

titulares, sendo a pretensão de um dos titulares efetuar a venda de metade da sua proporção a 

uma sociedade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Posto isto, e com o prejuízo de haver o aumento do n.º de compartes, não se afigura que 

este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. ----------------------  

7. Pelo exposto, considera-se não existir violação à Lei n.º 64/2003, pelo que se propõe a 

emissão da certidão, nos termos solicitados, após deliberação de Câmara. -------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fração “B”, correspondente ao rés do chão do prédio urbano situado no 

Rossio da Senhora do Monte n.º 13 e Rua do Parque, n.º 13, em Santiago do Cacém, da União 

das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 16358 de 18/06/2019 – Processo 

2019/300.10.009/59 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Santiago do 

Cacém – Fração “B”, correspondente ao rés do chão do prédio urbano situado no Rossio da 

Senhora do Monte n.º 13 e Rua do Parque n.º 13, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz 

sob o artigo 2702 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 754/19881028, da 

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

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 

oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeira com a Associação de Nadadores 

Salvadores do Litoral Alentejano “RESGATE” – Piscinas descobertas do Parque 

Urbano do Rio de Figueira -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2019/150.10.500/22, informação n.º 14991 de 04/06/2019 DCD ---  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovação de minuta de protocolo de colaboração financeira com a Associação 

de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano – Resgate, no valor de 13775,03€ (treze mil 

setecentos e setenta e cinco euros e três cêntimos), documento que é dado como reproduzido 

na presenta Ata, com o número cento e cinquenta 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 Facto: De acordo com o planeamento anual do Serviço Municipal 

de Desporto para a operacionalização e abertura ao público das Piscinas descobertas do 

Parque Urbano do Rio de Figueira, torna-se necessário a colocação de dois nadadores 

salvadores neste equipamento. -----------------------------------------------------------------------------  

2. De direito: Ao abrigo do Art.º 33.º n.º1 na alínea u) Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei 75/2013, e do Art.º 31.º do anexo da Lei 68/2014, de 29 de agosto. -----------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO “OS RELVENSES” -------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Especial de Ruído ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: Relvas Verdes -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/56 e de 2019/450.10.215/69 de 

17/06/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização das Festas Tradicionais/Bailes 

nos dias 06 e 07 de julho de 2019 no recinto exterior à Sala de Convívio das Relvas Verdes 

solicitados pelo Grupo Desportivo e Recreativo “Os Relvenses” entre as 14h e as 04h. ---------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MORADORES DO AREALÃO ----------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos, Diversão Provisória nº 2019/450.10.221/57 e 

Ruido nº 2019/450.10.215/70 de 17/06/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização das Festas Anuais/Bailes Junto 

ao Polidesportivo do Arealão nos dias 6 e 7 de julho de 2019, solicitados pela Associação de 

Moradores do Arealão entre as 21h e as 04h. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS ---------------  

ASSUNTO: Bailes – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de 

Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2019/450.10.215/64e65 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2019/450.10.221/52e53 de 12/06/2019 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. Informação nº 16240/DCD-Divisão de Cultura e 

Desporto/17/06/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos solicitados pela requerente, bem como apoiar a 

realização de 3 bailes, promovidos pela Associação de Moradores da Zona de Brescos na sala 

de Convívio da Associação em Brescos nos dias, 29 de junho, 13 e 27 de julho de 2019, 

através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de ruído no valor de 

40,78€ e de Diversão Provisória no valor de 34,39€. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Especial de Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 

2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. --------------------------------------------------------  

- A Associação de Moradores da Zona de Brescos tem vindo a desenvolver iniciativas em prol 

da comunidade e do seu bem estar. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DO CERCAL DO ALENTEJO ---------------------  

ASSUNTO: Feira de S. Pedro e Garraiada -Licenciamentos e isenção de taxas de 

licenciamento Especial de Ruído e de licenciamento de recinto improvisado -----------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Ruido nº 2019/450.10.215/67 de 14/06/2019 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças e de Recinto improvisado nº 2019/450. Informação nº 

16390/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/19/06/2019. ----------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pela requerente, bem como apoiar a 

realização da Feira de S. Pedro nos dias 29 e 30 de junho de 2019, entre as 10h e as 04h e a 

realização de uma Garraiada no dia 29 de junho às 17.30h, ambas no Recinto da Feira – 

Espadanal no Cercal do Alentejo, através das isenções das taxas licenciamento de Ruido no 

valor de 21.80€ e das taxas de licenciamento de recinto improvisado no valor de 13.09€. -------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17/01 e o Licenciamento de Recinto improvisado ao abrigo do Artigo15º do 

Decreto-Lei nº268/2009, de 29/09 . -----------------------------------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 

2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. --------------------------------------------------------  

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

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

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2019-06-27                                                                                                            11 de 11 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em Minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e treze, 

de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas dez horas e trinta e seis 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 Silvestre 

Lourenço 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 
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