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ATA NÚMERO TRINTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZANOVE DE SETEMBRO 

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

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

Aos dezanove dias do mês de setembro 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 trinta e 

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

O Senhor Vereador Óscar Ramos não votou, por não ter estado presente na reunião. ------------  

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

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

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

-----------------------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------ 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Fernando Loja, o qual veio expor o seguinte: ------  

“Venho pedir à Câmara Municipal que no próximo orçamento e co-financiamento Europeu, 

seja considerado em prioridade a requalificação do Largo do Futuro e zonas adjacentes, 

situado em Santo André (cidade). -------------------------------------------------------------------------  

Justificarei o meu pedido se esta Assembleia o achar necessário. ------------------------------------  

Como é do conhecimento, leste local, onde vivo há 40 anos, existiu o 1º Parque Público 

Infantil, montado por um grupo de pessoas, de que fiz parte, com materiais cedidos pelo 

Gabinete da Área de Sines, Administração do Porto de Sines e empresa Polímeros de Sines, 

onde nas oficinas desta, foram construídos equipamentos e então colocados numa caixa de 

areia da praia com cercadura em murete de cimento. --------------------------------------------------  

Neste Parque brincaram algumas gerações, crianças e jovens de vários bairros, pois estava 

perto do Liceu e antigo Ciclo. ------------------------------------------------------------------------------  

Nunca o Largo teve a atenção devida da Câmara ou Junta de Freguesia, tendo mesmo 

ignorado a existência do Parque Infantil. Tendo eu, por diversas vezes, feito peauenas 

manutenções aos equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------  

Um dia deram-lhe o nome de Largo do Futuro!? Não sei se foi por ajudar a criar GERAÇÕES 

FUTURAS, pela réplica de um FOGUETÃO colocado na caixa do Parque ou pelo futuro que 

lhe reservaram! WC PARA CÃES E GATOS.----------------------------------------------------------  

Um dia vieram uns funcionários da Câmara e retiraram todos os aparelhos, não tendo a 

Câmara dado qualquer justificação aos residentes locais. ---------------------------------------------  

Foi deixada a caixa com areia, a qual foi um chamariz para que alguns donos de cães e gatos, 

moradores na zona, incluindo a Cooperativa de Habitação e Bairro dos Serrotes, utilizarem o 

Largo público como WC para os seus cães e gatos, gerando conflitos com outros moradores, 

ocupando espaço público com os detritos dos seus cães e gatos e impossibilitando o acesso a 

crianças e pessoas por excesso de detritos e atitudes anti-sociais.” ----------------------------------  

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

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

ASSINATURA DE PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE TERRENO À SANTA CASA 

DA MISERICÓRDIA DE SANTIAGO DO CACÉM - CONSTRUÇÃO DE UMA 
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ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS, NA CIDADE DE VILA NOVA DE 

SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a Câmara Municipal tinha cedido o terreno 

para a construção do Lar de Idosos, cujo projecto será executado pela Santa Casa da 

Misericórdia, questionando sobre o contributo da Junta de Freguesia de Santo André para a 

concretização do mesmo, tendo em conta o que foi publicado pela Junta nas redes sociais. -----  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que considerava meritória a cedência daquele terreno 

pela Câmara Municipal à Santa Casa da Misericórdia, para o fim social a que se destina, no 

sentido de colmatar as necessidades das populações e melhorar a qualidade de vida dos 

idosos. Acrescentou que aquele investimento obrigava a um grande esforço financeiro por 

parte daquela Instituição, a qual teve que recorrer a uma candidatura aos Fundos 

Comunitários, para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que não eram aceitáveis, porque não eram justas, as críticas absurdas feitas à 

Câmara Municipal por parte de algumas pessoas, nas redes sociais, relativamente à cedência 

daquele terreno, levantando suspeitas sobre pessoas e instituições sem qualquer fundamento, 

considerando que essas pessoas não sabem do que estão a falar e não procuram informação 

sobre os processos, sendo que, a sua postura não contribui para o desenvolvimento do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que o processo foi despoletado a partir duma iniciativa 

promovida pela Junta de Freguesia de Santo André sobre o futuro da Cidade de Vila Nova de 

Santo André e da Freguesia, em geral, onde o Senhor Presidente da Junta de Freguesia lançou 

o repto ao Senhor Provedor da Santa Casa, o qual aceitou o desafio de ponderar sobre a 

possibilidade de avançar com o projecto.  ---------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Direcção da Santa Casa, depois de avaliar a situação, decidiu avançar com 

o processo, desde que houvesse terreno para o mesmo, tendo a Câmara Municipal colocado à 

Direcção da Santa Casa duas hipóteses de terreno, a ceder, tendo a escolha recaído num 

terreno junto aquele que tinha sido reservado pelo ex-Gabinete da Área de Sines, para aquele 

tipo de equipamento, o qual compreende a área de um virgula seis hectares. ----------------------  

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

Mais informou que o projecto compreende um investimento de quatro milhões de euros, para 

um equipamento que terá sessenta camas, o que obriga a um esforço significativo por parte da 

Santa Casa, a qual recorreu a uma candidatura ao Programa PARES. -------------------------------  

Informou ainda que se tratava de um projecto que se pretendia concretizar, havia muitos anos, 

para o qual foi reservado um terreno, ainda no tempo do Gabinete da Área de Sines, o qual 

constava no plano da Cidade, embora não tenha sido formalizado o seu uso. Acrescentou que 

a Câmara Municipal, ao longo dos anos, manteve sempre o terreno em causa, sendo que, no 

final da primeira década de dois mil, a Câmara Municipal chegou a disponibilizar um terreno 

à Paróquia de Santo André, no sentido de viabilizar uma candidatura apresentada pela mesma, 

para um Lar, Creche, Centro de Dia e alguns lotes destinados a habitação, no sentido da 

obtenção de fundos para a concretização do projecto, sendo que, a Paróquia não pôde avançar 

com o mesmo, porque a Candidatura não foi aprovada.  ----------------------------------------------  

Informou também que, havia pouco tempo, a Paróquia tinha solicitado novamente o apoio da 

Câmara Municipal, para a organização do processo de uma nova candidatura. Acrescentou 

que a Câmara Municipal colocou o assunto à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDRA), sendo que, no Programa existente são poucas as verbas e só 

foram contemplados projectos de reabilitação, embora se perspective que saia um novo aviso 

destinado a construções novas e com verbas reforçadas. ----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que correu bem a iniciativa no âmbito da assinatura 

do Protocolo entre o Município e a Santa Casa da Misericórdia, com a presença da Junta de 

Freguesia de Santo André que é também parceira neste projecto. ------------------------------------  
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Acrescentou que desejava que tudo corresse bem, porque Santo André necessitava muito 

daquele equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que era indiscutível a necessidade daquele 

equipamento para Santo André, considerando positiva a solução encontrada para o efeito, com 

a qual concordava, não vendo nada de censurável no processo. --------------------------------------  

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

FREGUESIA DE ALVALADE – FEIRA MEDIEVAL -------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que era importante deixar uma nota de reconhecimento à 

população de Alvalade, pela realização de mais uma Feira Medieval, a qual teve lugar de treze 

a quinze de setembro, considerando que se tratava de uma grande iniciativa organizada com 

base no trabalho voluntário da população, com o apoio da Câmara Municipal, na qual se têm 

vindo a registar progressos, de ano para ano. ------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que registava com agrado a forma como tem 

decorrido aquela iniciativa, considerando que a verba de dez mil euros que a Câmara 

Municipal disponibiliza para a mesma não seria suficiente para realizar uma Feira daquela 

dimensão, sem os contributos da população, considerando que deverá ser assegurada a sua 

continuidade no futuro. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE – PRÉMIO DE “MOBILIDADE EM 

BICICLETA” -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia dezoito de setembro, foi atribuído 

àquele Clube, pela Federação de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta, o Prémio de 

“Mobilidade em Bicicleta”, considerando que se tratou do reconhecimento pela prova anual, 

de âmbito nacional, que o mesmo vem realizando, há mais de vinte anos, o Raid BTT 

Alvalade – Porto Covo, com mais de dois mil participantes, cuja organização conta também 

com o trabalho voluntário de muitas pessoas. -----------------------------------------------------------  

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

NOVO ANO LECTIVO – PONTO DE SITUAÇÃO SOBRE A FALTA DE PESSOAL 

AUXILIAR NAS ESCOLAS -----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres deu conhecimento de que, na sequência da reunião com a 

Comunidade Escolar realizada na semana anterior, a Câmara Municipal conseguiu, com 

grande esforço, disponibilizar algum pessoal auxiliar para fazer o acolhimento das crianças na 

entrada das aulas e o seu acompanhamento ao almoço, não sendo possível assegurar a limpeza 

das escolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que foi assegurado o funcionamento de todas as escolas rurais, sendo que, a Junta 

de Freguesia de Abela dá apoio à Escola do Arealão e à Escola da Sede da Freguesia. -----------  

Mais informou que só no dia três de outubro é que será normalizada a situação, com o reforço 

de pessoal tarefeiro contratado pelo Ministério da Educação. ----------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezoito de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.461.618,77€ (quatro milhões quatrocentos e sessenta e 

um mil seiscentos e dezoito euros e setenta e sete cêntimos) -----------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 223.857,30€ (duzentos e vinte e três mil oitocentos e 

cinquenta e sete euros e trinta cêntimos). ----------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Décima 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 Décima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

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

com o número cento e noventa, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 

rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------  

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: Décima 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 Décima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 

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

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

depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------  

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: Décima 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 Décima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezanove, 

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

dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros do 

Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: JACINTO MARTINS COPIO --------------------------------------------------------  

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

águas residuais debitados na fatura n.º 001/57593/2019 no valor de 373,30€ e pagamento 

em prestações após redução, referente ao consumidor n.º980502. -------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Cerro da Ordem Lote 12, Cercal do Alentejo. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/350.30.001/148,documento interno nº 20194 de 

06/08/2019, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 31,87€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,105,57€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 98,84 € 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Consolidação de mobilidade intercarreiras ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2018/250.20.600/35 -----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da mobilidade intercarreiras da trabalhadora – Cláudia 

Cristina Nunes Gonçalves Carvalho, da carreira e categoria de Assistente Técnico(Biblioteca e 

Documentação), para a carreira e categoria de Técnico Superior(Higiene e Segurança no 

Trabalho). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do 

mesmo orgão ou serviço ou entre dois orgãos ou serviços pode consolidar-se definitivamente, 

desde que reunidas as condições previstas na lei. -------------------------------------------------------  

De direito: Ao abrigo do disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 

de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: LARA DAMOS LOPES DOS SANTOS ---------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

sito na Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. ---------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua do Tojal, nº 17, 2º dtº. Bairro dos Serrotes, Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/358, datado de 09-09-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Lara Damos Lopes dos Santos. ---------------  

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, Bairro dos 

Serrotes, Rua do Tojal, nº 17, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito 

na matriz predial sob o artigo n.º 2154 e inscrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

2200/19931028, que se localiza na ARU de Santo André. -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo nº 58 do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro na sua atual redacção), o 

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

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

pedido ser sempre submetido a deliberação de Câmara. -----------------------------------------------  

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

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

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

3- Não obstante esta prerrogativa legal, a CMSC, não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MGC7 – INTERNET E NOVAS TECNOLOGIAS, UNIPESSOAL, LDA. - 

ASSUNTO: Aprovar a implantação do empreendimento turístico, na modalidade de 

casas de campo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Casa Novinha da Camarinheira e Camarinheiras – São Domingos  ---------  

REFERÊNCIA: Processo 01/2018/165 datado de 11.12.2018, da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de MGC7 – Internet e Novas Tecnologias, Unipessoal, Lda. -----  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação do empreendimento turístico, na modalidade de casas 

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

SNDFCI, nos prédios denominados Casa Novinha da Camarinheira e Camarinheiras, São 

Domingos, inscritos na matriz predial rústica sob o artigo nº 52, Secção M e sob o artigo 

urbano nº 272 e artigo 30, Secção “M” e descritos na Conservatória do Registo Predial de 

Santiago do Cacém sob os nrs. 603 e 604 de 30.12.1992 respetivamente da freguesia da União 

das Freguesias de São Domingos e Vale de Água. -----------------------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número cento e noventa e 

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

Presidente e pelo Senhor Secretário 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 
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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 licenciamento, assenta em área rural com a 

classificação de espaços agrícolas ou florestais, sendo que, se trata de uma área classificada 

como baixa perigosidade de risco de incêndio, estando o restante prédio com classificação de 

média perigosidade de risco de incêndio, não se encontrando abrangido por nenhuma 

condicionante e tem um afastamento à estrema do prédio, superior a 15 m.  -----------------------  

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

03.09.2019.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16º., nº 6 do SMDFCI, a Câmara Municipal deverá 

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

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

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

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

ENTIDADE: KIRSTEN VOORTMAN, LDA -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a viabilidade de construção de um empreendimento turístico em 

espaço rural na modalidade de casas de campo -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Fonte Santa de Baixo, na freguesia de Cercal do Alentejo. -------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 06/2019/25 datado de 18/02/2019, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Kirsten Voortman, Unipessoal, Lda. ----------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a viabilidade de construção de empreendimento turístico em espaço 

rural na modalidade de casas de campo no prédio “ Fonte Santa de Baixo”, inscrito na matriz 

83 Rústica [S] e 1062 Urbana, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 

2881 de 16-11-2018, na freguesia de Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número cento e noventa e 

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

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------  

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

de 28/06, na sua actual 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 localizada numa área classificada como de 

baixa perigosidade de incêndio florestal, e com afastamentos que garantem afastamentos 

superiores a 15 metros do limite mais próximo do prédio rústico. -----------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 03/09/2019. ------------------  

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

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

ENTIDADE: JOSÉ CARLOS OLIVEIRA RAPOSO ---------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Ferrenhito – Aldeia do Cano - Cercal do Alentejo -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/245 e informação técnica nº23055/2019, de 

09/09/2019, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------  

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

PROPOSTA: Emissão de parecer favorável sobre constituição de compropriedade a favor de 

José Carlos Oliveira Raposo para o prédio denominado Ferrenhito - Aldeia do Cano – Cercal 

do Alentejo, inscrito na matriz rústica sob o artigo 7, secção Z, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 400/19870910, da freguesia do Cercal do Alentejo. ----------------------  

FUNDAMENTOS:1. Através do requerimento n.º 16860 de 26.06.2019, é solicitada a 

emissãode uma certidão de Compropriedade (vulgo Lei das AUGI´s), sobre o prédio descrito 

naConservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Santiago do Cacém 

sob on.º 400/19870910, sito em Cercal do Alentejo, da freguesia de Cercal do Alentejo. --------  

2. O pedido é efectuado nos termos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. De acordo com a Certidão da Conservatória, possui a área de 137.750 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 

acto ou negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal 

vigente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O prédio, segundos os elementos constantes no processo, nomeadamente a caderneta 

predial rústica, pertence actualmente a quatro titulares, sendo a pretensão de um dos titulares 

efectuar a venda a dois titulares. ---------------------------------------------------------------------------  

6. Sem prejuízo de não haver a diminuição do n.º de compartes, não se afigura que este 

negócio vise a constituição de qualquer fraccionamento 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: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de Viaturas --------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número quinze de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.407,01 € (dois mil 

quatrocentos e sete euros e um cêntimo) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -----------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Cerimónia Militar --------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Aldeia ----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/850.10.600/90 de 30/08/2019 da Divisão de Cultura e 

Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para o 

Futebol Clube Ermidense como apoio na organização da Cerimónia de homenagem aos 

militares de Ermidas Aldeia ao serviço da Pátria. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

de âmbito social e cultural, decorrem de um processo contínuo de sensibilização da 

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

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------  

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que se tratava de uma iniciativa altamente 

meritória que envolverá mais de duzentas pessoas, para a qual foi convidado o Senhor 

Ministro da Defesa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORAL VOZES D´ARTE -----------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2019/850.10.002/3 da Divisão de Cultura e Desporto ------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.240,00€ (três mil duzentos 

e quarenta euros) de forma a apoiar o desenvolvimento do Plano de Atividades da associação. 

FUNDAMENTOS: 1- A Associação Coral Vozes D` Arte desenvolve um importante 

trabalho de divulgação e promoção da música coral, dentro e fora do município; -----------------  

2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------  

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

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

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

CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------- 

Uma abstenção do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi feita a seguinte 

declaração de voto: “Abstenho-me porque desconheço qual o critério para atribuição destas 

verbas, dado que não existe um Regulamento Municipal para o efeito”. ----------------------------  

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

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 dez horas e trinta 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, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-- -  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


