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ATA NÚMERO VINTE E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE JULHO DE DOIS 

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

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

Aos onze dias do mês de julho de dois mil e dezanove, na Sala de reuniões da Sede da 

Freguesia de S. Francisco da Serra compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha 

Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos Vice-

Presidente, Óscar Domingues Ramos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Jaime António Pereira Pires de Cáceres e do 

Senhor Vereador Luis Filipe dos Santos. -----------------------------------------------------------------  

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

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. -------  

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

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

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

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

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

António Pires de Cáceres e do Senhor Vereador Luis Filipe dos Santos, por motivo de férias. 

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as atas números vinte 

e cinco e vinte e seis, das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. -----  

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

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

PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – S. FRANCISCO DA SERRA -------------------------  

O Senhor Presidente referiu que esta iniciativa, em curso no Município, decorria agora na 

Freguesia de S. Francisco da Serra, concedendo em seguida a palavra ao Senhor Presidente da 

Junta de Freguesia, Hélder da Silva Pereira, o qual agradeceu ao Executivo Municipal por, 

uma vez mais, visitar a Freguesia acompanhado de técnicos municipais para se inteirarem dos 

problemas existentes.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE -------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar uma reunião da Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) com o Senhor Secretário de Estado da Saúde, 

acrescentando que esta reunião tinha sido solicitada pela CIMAL à Senhora Ministra da 

Saúde, a qual delegou no Senhor Secretário de Estado.  -----------------------------------------------  

Mais informou que tiveram a oportunidade de colocar naquela reunião um conjunto de 

problemas que não são novos, alguns dos quais se têm vindo a agravar, como acontece no 

Hospital do Litoral Alentejano, onde são necessárias mais duzentas pessoas, para além de 

outros problemas, conforme lhe foi transmitido, pelo Presidente da Administração da Unidade 

Local de Saúde do Litoral Alentejano, em abril, no âmbito da Presidência aberta na Freguesia 

de Santo André, sendo que, não houve qualquer evolução para a resolução deste e de outros 

problemas que afetam aquela Unidade de Saúde. -------------------------------------------------------  

Também no que respeita à construção do novo Centro de Saúde, na Sede do Município, e que 

tem vindo a ser sucessivamente adiada, para o qual ainda não foi elaborado o projeto, quando, 

havia uma ano, aquando da inauguração da Extensão de Saúde de Alvalade, tinha voltado a 

abordar este assunto com a então Secretária de Estado da Saúde, a qual referiu que não havia 

qualquer justificação para esta situação, dado que a ARS do Alentejo dispunha de técnicos 
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para elaborarem o projeto, dando, de imediato, indicações aos responsáveis da ARS presentes 

para avançarem com o mesmo, para o qual existe financiamento comunitário. Acrescentou 

que à Câmara Municipal foi solicitado o levantamento topográfico do terreno, o qual foi 

entregue, havia alguns meses, mas nada avançou. ------------------------------------------------------  

Informou ainda que o projeto do novo Centro de Saúde estava mapeado no Programa 2020 

como obra prioritária e devia ter avançado no ano em curso. -----------------------------------------  

Mais informou que para a Extensão de Saúde de Santo André também existe uma Candidatura 

aprovada, para a retirada da cobertura e beneficiações de conforto térmico, entre outras ações, 

cujo processo se encontra parado, havia mais de um ano, devido a questões de ordem 

burocrática, sendo que, o tempo vai passando e começa a faltar para cumprir as ações dentro 

do prazo do atual Quadro Comunitário de Apoio, o qual termina em dois mil e vinte e dois.  --  

Informou ainda que estas e outras preocupações foram transmitidas ao Senhor Secretário de 

Estado da Saúde, o qual, embora tenha sido nomeado há pouco tempo, conhecia as situações 

que lhe foram colocadas, tendo colocado à CIMAL o desafio de elaboração de um estudo 

prospetivo da região, tendo em conta o potencial crescimento do Porto de Sines, da empresa 

Repsol, e do setor agrícola, em particular das hortícolas, o qual emprega, atualmente, sete mil 

estrangeiros, no Município de Odemira, para apurar a evolução dos potenciais utentes dos 

Serviços Públicos, tendo o próprio Secretário de Estado mostrado também disponibilidade 

para a realização de um estudo relativamente ao setor da Saúde. ------------------------------------  

Concluiu, referindo que estas foram as questões que foi possível acordar, não tendo sido 

avançadas quaisquer medidas concretas ou compromissos para a resolução dos problemas 

existentes, dado que se aproxima o final da legislatura do atual Governo. --------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu partilhar das preocupações sobre os Cuidados de 

Saúde no Município e no País, dado que a Saúde é um grande problema a nível Nacional que 

a todos preocupa, não sendo o mesmo de fácil resolução. Acrescentou que a colocação de 

mais médicos e o incremento de verbas não estava a surtir efeito, o que não se percebe, 

considerando que o envelhecimento da população vai obrigar este e o próximo Governo a 

tomar medidas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que o curso de medicina é um dos mais caros para o País, pelo que, não o 

chocaria que fossem tomadas medidas no sentido dos médicos prestarem serviço, alguns anos, 

no Sistema Nacional de Saúde, porque o País não tem recursos para formar médicos, para 

estes depois irem para o privado e/ou para o estrangeiro. ---------------------------------------------  

Acrescentou que a redução do horário dos enfermeiros, para as trinta e cinco horas, também 

terá contribuído para a situação de falta de pessoal, considerando que teria sido preferível 

negociar a atribuição de mais verbas, mantendo as quarenta horas de trabalho semanal. ---------  

Referiu ainda que não sabia se estas seriam as soluções, considerando que era preciso 

encontrar formas para resolver os problemas, o que passa também por uma maior otimização 

dos recursos nos hospitais. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que relativamente ao Município e à Região os problemas não 

eram novos, mas foram transmitir ao Senhor Secretário de Estado, como era sua obrigação, 

que os mesmos se agravaram nesta legislatura, considerando que os problemas não se podem 

explicar pela questão da redução do horário de trabalho, porque este já tinha vigorado 

anteriormente, acrescentando que muitos médicos se reformam e que os sucessivos governos 

não tiveram em devida conta este e outros problemas do setor da Saúde, sendo que, o 

corporativismo existente nesta classe também não têm ajudado, o qual tem levado à exigência 

de notas muito altas para o curso de medicina, o que faz com que muitos alunos vocacionados 

para o mesmo não o consigam frequentar.  --------------------------------------------------------------  

Acrescentou que nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril de 1974, houve o Serviço Médico 

à Periferia, com a colocação de recém - licenciados por todo o País, sendo que, atualmente, 
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saem da Universidade e vão exercer nas clinicas privadas, não existindo retorno para o País, 

quando o mesmo despendeu recursos, durante dez anos, para a sua formação. --------------------  

Mais referiu que é necessário existir uma Lei de Bases da Saúde que possa acautelar o futuro 

das próximas gerações no que respeita aos cuidados de Saúde, os quais não podem ser só para 

aqueles que têm dinheiro, porque a Saúde não pode ser um negócio de grupos privados aos 

quais o Estado paga verbas elevadas pelos serviços que prestam. ------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o Estado terá que regulamentar a questão da 

prestação de serviços do pessoal médico no Serviço Público. ----------------------------------------  

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

LITORAL ALENTEJANO - REDUÇÃO DO TARIFÁRIO NOS TRANSPORTES 

PÚBLICOS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que estavam a ser divulgadas noticias pouco esclarecedoras sobre 

este assunto, considerando que importa informar que os órgãos autárquicos do Município já 

deliberaram sobre o mesmo, sendo que, os municípios de Odemira e de Sines não 

conseguiram deliberar atempadamente, de forma que os tarifários entrassem em vigor no 

início de julho como estava previsto. Acrescentou que no dia dezasseis do mês em curso terá 

lugar uma reunião do Conselho Intermunicipal, onde será assinado o contrato entre a Câmara 

Municipal e a CIMAL e, se possível, com a empresa Rodoviária, pelo que, se perspetiva a 

implementação desta medida no dia um de agosto do ano em curso, considerando importante 

informar devidamente as pessoas sobre esta situação. -------------------------------------------------  

Acrescentou que os passes, dentro do território da Comunidade Intermunicipal do Litoral 

Alentejano não atingirão mais de quarenta euros e que o valor do passe, fora do mesmo, está a 

ser negociado com as outras Comunidades Intermunicipais, sendo que, neste caso, o universo 

dos utentes era residual. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de julho do 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.183.286,53€ (Três milhões cento e oitenta e três mil 

duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos). ------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 320.846,88€ (Trezentos e vinte mil oitocentos e 

quarenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS- PCP -----------------------------------  

ASSUNTO: Declaração de Voto: PPL 148-XIII(Aprova a primeira revisão do PNPOT) --  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/58- Gabinete de Apoio à Presidência – GAP. -  

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

TOMAR CONHECIMENTO do email remetido pelo Grupo Parlamentar do PCP, dando 

conhecimento da declaração de voto apresentada em nome do Grupo Parlamentar do PCP, 

relativa à Proposta de Lei n.º 148/XIII/3:ª que “Aprova a primeira revisão do Programa 

Nacional da Política do Ordenamento do Território. ---------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: JOSÉ DA LUZ ALVES HENRIQUES ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos 

debitados na fatura n.º 001/31176/2019 no valor de 340,56 €, referente ao consumidor n.º 

400141. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela Passarinho, Abela. --------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2019/350.30.001/120,documento interno nº 14125de 

27/05/2019, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Camara Municipal Álvaro dos Santos Beijinha. ----  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 40,01€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,136,28€ 

na tarifa variável da Água (sem IVA). --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: IEFP, SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTIAGO DO 

CACÉM ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Proposta de Realização de Formação Prática em Contexto de Trabalho, no 

âmbito do Curso de Técnico/a de Higiene e Segurança no Trabalho. --------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2019/750.10.002/38, de 01-07-2019, da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos (DGRH). ------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Proposta de formação prática em contexto de trabalho de Joana 

Filipa Duarte Lopes, formanda do Curso de Técnica de Higiene e Segurança no Trabalho, com 

a duração de 210 horas, no período de 29 de julho a 13 de setembro de 2019 (documento 

anexo ao pedido de estágio registado com o nº E-10420, de 19 de junho), o qual é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número cento e cinquenta e sete, ficando arquivado na 

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

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

FUNDAMENTOS: 1 – O Curso Profissional de Técnico/a de Higiene e Segurança no 

Trabalho, insere-se na modalidade EFA (Educação e Formação de Adultos), é promovido pelo 

IEFP, através do Serviço de Formação Profissional de Santiago do Cacém, que integra uma 

componente de formação prática em contexto de trabalho; -------------------------------------------  

2 – Tem por objetivo o desenvolvimento de novas competências, a consolidação dos 

conhecimentos adquiridos no contexto da formação base e a conclusão do Curso, com vista à 

obtenção de qualificação profissional correspondente; ------------------------------------------------  

3 – 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; -------------------------------------------------------  

4 – O acolhimento do estágio obteve parecer favorável para a sua realização, no âmbito das 

competências da DGRH e no contexto das atividades do Serviço de Higiene e Segurança. -----  

4 – No uso da competência atribuída à Câmara Municipal, referida na alínea r), do nº 1, do 

artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS -------------------------------------------  
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ASSUNTO: Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos. ------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/63 – Gabinete de Apoio à Presidência (GAP)- 

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do email remetido pelo Grupo Parlamentar do PCP, 

sobre o Projeto de Lei PJL 1244– XIII-4.ª - Estabelece o Regime de Financiamento 

Permanente do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos, que foi 

entregue na Assembleia da Republica. -------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS- PCP -----------------------------------  

ASSUNTO: Requerimento CEIOP: PCP - MATE - Gás Botija ---------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/53-Gabinete de Apoio à Presidência. -----------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do email remetido pelo Grupo Parlamentar do PCP, 

sobre o requerimento entregue pelo Grupo Parlamentar do PCP, na 6.ª Comissão de 

Economia, Inovação e Obras Públicas para Audição do Ministro do Ambiente e da Transição 

Energética a propósito da discriminação de consumidores na redução dos preços do gás de 

botija. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: REPSABOIA – MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, 

UNIPESSOAL LDA. --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: “Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo - 

Atribuição do lote nº 38 da Expansão 0 ”. ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/24 de 3 de julho, da Secção de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. -------------  

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

PROPOSTA: UM - Alienar o prédio designado por lote nº 38 da Expansão 0 do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 3901º e descrito na 

Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 

1924/20080827, por acordo direto, a Repsaboia – Manutenção e Reparação Automóvel, 

Unipessoal Lda., destinado a parque de viaturas, que servirá como complemento ao exercício 

da sua atividade, reparação e manutenção automóvel e comércio a retalho de peças e 

acessórios para veículos automóveis, a que se refere o código CAE-45200. -----------------------  

DOIS -O lote tem a área de 1.058,40m², e será alienado em regime de propriedade plena,pelo 

valor de 13.357,00€ (treze mil e trezentos e cinquenta e sete euros). O pagamento será 

efetuado no ato da escritura de compra e venda, cuja data de celebração será acordada entre as 

partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta do Documento Complementar à Escritura de Compra e Venda, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e cinquenta e 

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

Presidente e pela 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 Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado na Rua Dr. António José de Almeida, 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 17433 de 02/07/2019 – Processo 

2019/300.10.009/65 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 – Prédio urbano situado na Rua Dr. António José de Almeida, em Santiago do Cacém, 

inscrito na matriz sob o artigo 366 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 

3697/20111011, 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: SÓNIA MARGARIDA RAMOS CLAUDINO MARQUES GONÇALVES 

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

LOCALIZAÇÃO: Bandarro, Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2019/243 e informação técnica n.º 17357/2019, de 01-07-

2019, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA:1- Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio denominado “Bandarro” sito em Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 44, Secção “Y” e artigo urbano 1650, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 2847/20170127, com área total de 216750 m2 em Cercal do Alentejo, Freguesia de 

Cercal do Alentejo, a favor de Duarte Morais David Fontoura e Maelle Morton. -----------------  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 16812, de 25/06/2019, é solicitada a 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado 

“Bandarro” sito em Cercal do Alentejo, inscrito na matriz sob o artigo rústico 44, Secção “Y” 

e artigo urbano 1650, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2847/20170127, 

com área total de 216750 m2 em Cercal do Alentejo, Freguesia de Cercal do Alentejo, a favor 

de Duarte Morais David Fontoura e Maelle Morton. ---------------------------------------------------  
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2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos. ---  

3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que 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. ------------------------------  

4- 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 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANA MARIA MESSIAS MATEUS RAPOSO SOBRAL ------------------------  

ASSUNTO: Resolução do Contrato de Concessão do Direito à Exploração do Bar do 

Pavilhão Municipal de Desportos, em Santiago do Cacém. ---------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2012/300.50.201/4, do Serviço de Aprovisionamento e Património, da 

Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Resolver, por acordo, o Contrato de Concessão do Direito à exploração do Bar 

do Pavilhão Municipal dos Desportos, em Santiago do Cacém, celebrado em 02 de maio de 

2012, com Ana Maria Messias Mateus Raposo Sobral, com efeitos reportados a 30 de junho 

de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela concessionária. -------------------------  

2 – Nos termos da Cláusula Terceira, do Contrato de Cedência do Direito à Exploração de 

Bar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2018/2019 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 

Ciclo – Refeições Escolares. ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2019/650.10.100/189, de 02/07/2019, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar as candidaturas da(s) criança(s) e do(as) alunos(as) constantes 

nas listagens do anexo I, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições 

escolares), uma vez que reúnem as condições e os princípios enunciados na informação nº 

15172, de 14.06.2018 e que, foram objeto de deliberação de Câmara, de 28.06.2018, (Proposta 

de Agenda nº 16080, de 25.06.2018), documento que é dado como reproduzido na presente 

Ata, com  o número cento e cinquenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Secretária Substituta da reunião. --------  

FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social para a garantia de acesso 

de todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; ----------------------------------------------------  

2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 28.06.2018 (com o registo de 

Proposta de Agenda nº 16080, de 25.06.2018); ---------------------------------------------------------  
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- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------  

- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, 12 de set; --------------------------------------------  

- nº 1, nº 2 e nº 5, do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do Despacho nº 

7255/2018, 31 de julho. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PCP-PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS ------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído-------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído nº 2019/450.10.215/72 de 

03/07/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pelo Partido Comunista Português, para a 

realização de uma Festa/Baile a realizar no dia 20 de julho de 2019 no Largo dos Caeiros no 

Cercal do Alentejo entre as 21h e as 03h. ----------------------------------------------------------------  

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. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PCP-PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS ------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Diversão Provisória nº 2019/450.10.221/63 e 

Especial de Ruido nº 2019/450.10.215/74 de 05/07/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo Partido Comunista para a 

realização de Baile no dia 13 de julho de 2019 na Esplanada da Sede do PCP em Alvalade 

Sado entre as 21h e as 04h. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ---------------------------------------  

ASSUNTO: Garraiada - Licenciamento de Recinto Improvisado. ------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2019/450.10.221/62 de 04/07/2019 da 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pelo Sporting Futebol Club Abelense para 

a realização de uma Garraiada Junto ao Polidesportivo do SFCA na Abela no dia 13 de julho 

entre as 17h e as 20h. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Improvisado ao abrigo do Artigo 15º A do Decreto-Lei nº268/2009 de 29/09. --------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ---------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória nº 

2019/450.10.221/61 e Especial de Ruido nº2019/450.10.215/73 de 04/07/2019 da 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pelo Sporting Futebol Club Abelense 

para a realização de um Baile no dia 13 de julho de 2019 no Polidesportivo do Sporting 

Futebol Club Abelense na Abela entre as 17.30h 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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 dez 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 da Conceição Pinela Pereira, 

Coordenadora na Divisão de Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de 

Secretária Substituta.-- --------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

_______________________________________________ 


