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ATA NÚMERO TRINTA E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS 

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

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

Aos três dias do mês de outubro 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 

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

Os Senhores Vereadores Luis Filipe dos Santos, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime 

António Pereira Pires de Cáceres não votaram, por não terem estado presentes na reunião. -----  

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

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

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

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

TAXA DE EXECUÇÃO DA RECEITA PREVISTA NO ORÇAMENTO INFERIOR A 

85%------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do ofício remetido pela Direção Geral das Autarquias 

Locais, sobre a “Alerta precoce de desvios”, de acordo com o artigo 56º da Lei 73/2013, de 3 

de setembro, que no caso do Município de Santiago do Cacém registou dois anos 

consecutivos, 2017 e 2018, uma taxa de execução da receita no orçamento inferior a 85%, 

sendo que no ano de 2017 foi registada uma taxa execução de 82,02% e no ano de 2018 a taxa 

de execução foi de 78,38%. --------------------------------------------------------------------------------   

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

MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS --------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o ponto de situação das obras no 

Mercado Municipal de Santiago do Cacém, tendo em conta que o término da obra estava 

previsto para o mês de agosto. -----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a obra está concluída, faltando apenas a limpeza, o que irá 

ser feito por Administração Direta. -----------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a obra não ficou concluída no mês de agosto, devido à necessidade de 

alteração do material que inicialmente estava previsto para o pavimento, situação que foi alvo 

de deliberação de Câmara.  ---------------------------------------------------------------------------------  

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

“6º MIRÓBRIGA TRAIL RUN/INATEL – ATRIBUIÇÃO DE APOIO ----------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o apoio que foi dado à iniciativa 

Miróbriga Trail Run. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que a Câmara Municipal apoiou nos prémios para o 

Trail, e no apoio logístico. ----------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu lamentar a atitude das pessoas ligadas a esta iniciativa que apesar dos apoios 

concedidos pela Câmara Municipal, não endereçaram qualquer convite ao Executivo para 

estar presente na iniciativa, e ainda tiveram atitudes pouco corretas com os funcionários da 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu considerar lamentável, que uma pessoa ou uma 

instituição que se peça apoio à Câmara Municipal para a realização de uma iniciativa, não 

tenha a delicadeza de enviar um convite formal para a Autarquia.  ----------------------------------  

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

PROTOCOLO COM A GALP --------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o ponto de situação do Protocolo 

tripartido entre a GALP, o Município de Santiago do Cacém e alguns Clubes do Município, 

para atribuição de verbas aos Clubes. Tendo salientado que foi questionado por alguns 

dirigentes de Clubes sobre o atraso na atribuição das verbas. -----------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que as verbas relativas a 2018, ainda não foram disponibilizadas 

pela Empresa GALP. Pelo que a Câmara Municipal, na sua pessoa, fez várias diligências junto 

dos Serviços da GALP em Sines, para saber qual o ponto da situação. Tendo sido informado 

que, a atribuição de verba passou para o departamento de marketing da Galp, em Lisboa. ------  

Mais referiu que após contactos efetuados com o departamento de marketing, para tentar saber 

da atribuição das verbas relativas a 2018, foi informado que as verbas de 2018 iram ser 

efetuadas, no entanto para 2019 as verbas passariam a ser atribuídas a instituições nas áreas do 

Ambiente, Educação e Questões Sociais, ficando de fora as instituições Desportivas e 

Culturais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente acrescentou ainda que há cerca de um mês reuniu com o Senhor 

Engenheiro Martinho Correia, Diretor da Refinaria de Sines, o qual lhe apresentou um quadro 

com verbas referentes a 2018, em que os valores passavam de 83 mil euros para 55 mil euros 

e que a verba de 20 mil euros que era atribuída à autarquia como apoio à Santiagro, agora se 

apresentava com um valor indefinido. No entanto para 2019, os valores voltam a subir e 

haveria uma verba de cerca de trinta mil euros para a cultura. ----------------------------------------  

Mais referiu que questionou o Senhor Engenheiro Martinho sobre o porquê desta situação, ao 

que lhe foi respondido, tratar-se da distinção entre donativos e patrocínios, e que o Desporto e 

a Cultura se enquadram nos patrocínios e não nos donativos.  ----------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu ainda ter chamado a atenção para o facto de os Clubes estarem a 

contar com a atribuição desta verba, uma vez que nada lhes foi comunicado em sentido 

contrário.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a Empresa deveria ter informado 

atempadamente desta situação. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a Câmara de Santiago do Cacém irá continuar a insistir e a 

dialogar, junto da GALP, para que os Clubes do Concelho, que lutam com grandes 

dificuldades financeiras, possam continuar a ter este apoio.  ------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu considerar injusto que as empresas atribuam verbas 

bastante significativas aos municípios onde estão inseridas fisicamente e não tenham em conta 

os impactos negativos que causam a outros municípios. Salientado o que acontece com Sines 

e Santiago do Cacém, em que Sines recebe benefícios bastante significativas das empresas que 

estão no seu território, enquanto Santiago do Cacém fica com a poluição, pelo que considera 

que se deveria pressionar junto destas empresas para que paguem pela poluição que estão a 

causar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que essa situação sempre foi colocada não só a questão da 

poluição, mas também porque cerca de 75% dos trabalhadores destas empresas residirem no 

Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  

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

SINALIZAÇÃO EM VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que na Rua de Díu em Vila Nova de Santo André, 

o sinal de sentido obrigatório, que existia naquela rua foi retirado, o que tem causado alguns 
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problemas de trânsito, por os condutores agora circularem nos dois sentidos. Solicitou que a 

situação fosse resolvida. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que o sinal irá ser recolocado, por ser entendimento 

do técnico responsável pela sinalização, que o transito naquele local se faça num só sentido.  

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

CAMINHOS DE ACESSO A ESTRADAS – COLOCAÇÃO DE ESPELHOS --------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre a responsabilidade da colocação de 

espelhos parabólicos convexos nos acessos às estradas Nacionais e Municipais. ------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a responsabilidade, no caso do caminho ser 

privado é dos particulares, no entanto carece sempre de autorização das entidades 

competentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

BARRAGENS DO CONCELHO – BAIXOS NIVEIS DE ÁGUA  ------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ter recentemente passado pelas Barragens de 

Campilhas e Fonte Serne, as quais estão com níveis de água muito baixos, tendo questionado 

se está prevista a ligação com a barragem de Alqueva. ------------------------------------------------  

Mais referiu que com a atual situação de seca e com os baixos níveis de água nas barragens 

deveria haver alguma contenção na introdução de mais plantações de regadio. --------------------  

O Senhor Presidente referiu que por iniciativa da Associação de Regantes e da Câmara 

Municipal, foi visto com a Empresa EDIA e as Empresa Águas de Santo André a 

possibilidade da construção de um emissário de ligação entre o Canal de Morgavel à 

Barragem de Fonte Serne, dado que estava prevista a ligação da Barragem de Alqueva à zona 

do Sado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que atualmente a água de Alqueva já chega a zona Este de Alvalade, e que a obra 

de ligação à Barragem de Fonte Serne já foi adjudicada. ----------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu ainda que se pretende a mesma solução para a Barragem de 

Campilhas, tendo já havido reuniões com a Empresa Edia e com a Empresa Águas de Santo 

André, no entanto esta é uma situação mais complicada e mais onerosa, dado que o canal terá 

de ser maior e a água teria que ser bombada.  -----------------------------------------------------------  

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

MESAS DE VOTO – PAGAMENTOS ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis Santos questionou o motivo de não ter sido efetuado o pagamento às 

pessoas que estiveram nas mesas de voto das últimas eleições. --------------------------------------  

O Senhor Presidente deu a palavra a Senhora Conceição Pinela, coordenadora técnica e 

responsável pelo processo eleitoral. -----------------------------------------------------------------------  

A Senhora Conceição Pinela informou que os dados referentes ao processo de pagamento das 

pessoas que estão nas mesas de voto, nos atos eleitorais, são carregados numa plataforma 

digital. Tendo acrescentado que num dos campos era pedido o preenchimento com o número 

de mesas, o que foi feito, no caso do município de Santiago do Cacém as mesas eram trinta e 

três. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que não foi tido em conta que as mesas de voto têm cinco pessoas, tendo sido 

remetido um cheque no valor referente ao pagamento de trinta e três pessoas e não das trinta e 

três mesas vezes as cinco pessoas cada mesa. -----------------------------------------------------------  

Acrescentou ainda que a situação está a ser analisada, e que deverá ficar resolvida após o 

próximo auto eleitoral. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dois de outubro do 

corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------  
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OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.611.346,13 € (Três milhões seiscentos e onze mil 

trezentos e quarenta e seis euros e treze cêntimos) -----------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 347.975,94 € (Trezentos e quarenta e sete mil 

novecentos e setenta e cinco euros e noventa e quatro cêntimos) ------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e Dezanove barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 

quatrocentos barra dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 2º 

trimestre de 2019, documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número 

duzentos 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: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. ----  

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

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

ASSUNTO: Décima Primeira 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 Primeira 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 duzentos e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 

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

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 Primeira 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 Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezanove, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número duzentos e dois, 

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

Executivos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 -----------------  
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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: DECIFRAPALPITE – FERRAGENS E FERRAMENTAS 

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

Atribuição do lote nº 2 da Expansão 0 ”. --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/32 de 16 de setembro, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM - Alienar o prédio designado por lote nº 2 da Expansão 0 do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 4281º e descrito na 

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

1888/20080827, por acordo direto, a Decifrapalpite – Ferragens e Ferramentas Lda., para o 

exercício da sua atividade - drogaria, a que corresponde o Código de Atividade Económica 

n.º 47 784. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS -O lote tem a área de 1.416,80m² e será alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 17.880,01€ (dezassete mil oitocentos e oitenta euros e um cêntimo). O pagamento 

será efetuado de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal de Gestão de 

Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a saber: 30% do preço como sinal, com a 

assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente que equivale a 

70%, no ato da escritura de compra e venda. ------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, documento que é dado 

como reproduzido na presente Ata com o número duzentos e quatro ficando arquivado na 

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

Secretária Substituta da Reunião, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 

notificação para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 02/DOGU/SAU de dois mil e dezanove da Secção de 

Administração Urbanística ---------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Sra. Vereadora 

da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido na presente 

Ata com o número duzentos e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois 

de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. ----------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: JORGE FILIPE DA PAZ PEREIRA ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2019/1 em nome de Jorge Filipe da Paz 

Pereira – Loteamento Monte do Guadiana Lote 3 – Aldeia de Santo André – Santo 

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

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Monte do Guadiana Lote 3 - Aldeia de Santo André – Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2019/1 de 03/01/2019 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2019/1, para o lote 3 do Loteamento 

Monte do Guadiana – Aldeia de Santo André – Santo André, prédio descrito na conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 4752/20141007 da respetiva freguesia, conforme memória 

descritiva e planta síntese em anexo. ---------------------------------------------------------------------  

A operação consiste na alteração da área bruta de construção permitida para o lote 3, em 40 

m2, passando de 250 m2 para 290 m2. ---------------------------------------------------------------------  

Há lugar ao pagamento de Taxas Administrativas no valor de 189,21€ (cento e oitenta e nove 

euros e vinte e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

2- 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: CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MUTUO DA CAIXA AZUL C.R.L. --  

ASSUNTO: Decisão final de caducidade da Operação de Loteamento n.º 02/2003/9 sito 

em Rua de São Luís e Rua Álvaro Cunhal - Cercal do Alentejo. --------------------------------  

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 decisão final de 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- Foi aprovada por deliberação de Câmara de 27/06/2019 a proposta de 

caducidade da presente operação de loteamento. -------------------------------------------------------  

2- Nos termos do artigo 122.º do Código de Procedimento Administrativo foi concedido o 

prazo de 10 dias para o titular do processo manifestar por escrito o que se lhe oferecesse sobre 

o assunto. O interessado não apresentou qualquer justificação ou argumentação que obstasse à 

decisão final de caducidade. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: SÓNIA CRISTINA DA SILVA COSTA --------------------------------------------  

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: Passeio do Tomilho, Bairro dos Serrotes, Bloco 44, 3º Andar, Vila Nova 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/374, datado de 17-09-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Sónia Cristina da Silva Costa. ----------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, Passeio do 

Tomilho, Bairro dos Serrotes, Bloco 44, 3º Andar, Vila Nova de Santo André, freguesia de 

Santo André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 2257, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 207/19860729 - G (Habitação), da freguesia de Santo André. ----------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro na sua atual redação), 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 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 prorrogativa 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: ISALITA DOS SANTOS BERNARDO MONTEIRO MACEDO MICHEL 

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 Pinheiro, Bairro do Pinhal, Bloco B4, rés do chão, nº 12, Vila 

Nova de Santo André, freguesia de Santo André. -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/368, datado de 12-09-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Isalita dos Santos Bernardo Monteiro 

Macedo Michel. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, Rua do Pinheiro, 

Bairro do Pinhal, Bloco B4, rés do chão, nº 12, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo 

André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 2494, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 605/19890306 - L (Habitação), da freguesia de Santo André.---------------------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

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

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

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem o direito de preferência nas transmissões a título 
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oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser 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 prorrogativa 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: HÉLDER FILIPE DA SILVA CRUZ ------------------------------------------------  

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

sitona Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. ----------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Passeio das Canoas, Bairro das Panteras, Bloco 9.3, Frente 4, Vila Nova 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/364, datado de 10-09-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Hélder Filipe da Silva Cruz. -------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, Passeio das 

Canoas, Bairro das Panteras, Bloco 9.3, Frente 4, Vila Nova de Santo André, freguesia de 

Santo André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 3736, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 1388/19910313 - N (Arrecadação), da freguesia de Santo André. ------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro na sua atual redação), 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 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 prorrogativa 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: PEDRO MANUEL TEIXEIRA BEMPOSTA --------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de Apoio à Atividade Agrícola, Habitação e 

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

LOCALIZAÇÃO: Vale Cutelos - União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

São Bartolomeu ----------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 06/2019/50, de 08/04/2019 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Pedro Manuel Teixeira Bemposta. --------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a implantação de apoio à atividade agrícola, habitação e Turismo em 

Espaço Rural nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- 

SNDFCI, no prédio denominado “Vale Cutelos”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 8, 

seção “Q”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1591 da Freguesia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

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

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

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

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

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

deliberação da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

área classificada como de baixo risco de incêndio pelo menos garantem os 15 m de 

afastamento às extremas, conforme se pode verificar na planta de implantação. ------------------  

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: SANDRA ISABEL FONSECA LOURENÇO. -------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Rua da Maré Cheia, frente 1, Bloco 3.2, r/c, Vila Nova de Santo André, 

freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/382, datado de 24-09-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Sandra Isabel Fonseca Lourenço. -------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do Direito de Preferência sobre a 

transmissão onerosa de imóveis localizados na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vila 

Nova de Santo André, correspondentes às frações autónomas "Z" e “K”, R/ch Direito A 

(habitação) e Cave nº11 (arrecadação), respetivamente, do prédio urbano sito no Bairro das 

Panteras, Bloco 3.2, Frente 1 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 

artigo 3722 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1376/19910312, da 

freguesia de Santo André, com o valor de transação de 98.500,00€.---------------------------------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 2- De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 
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Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- 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. -----------------------------------------------------------------------------------------  

4- 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 âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estímulo à reabilitação urbana. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Pagamento de inscrição de uma escola do município no Programa Eco 

Escolas 2018/2019 ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2019/900.20.604/362 de 09/09/2019, Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Transferir para a Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) a verba no 

valor de 70,00€ (setenta euros), sendo esta essencial para assegurar o desenvolvimento do 

Programa em questão e que se destina a comparticipar em parte as despesas inerentes à 

implementação do mesmo, no qual esteve inscrita no ano letivo 2018/2019 a EB Prof. 

Arménio Lança em Alvalade. ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - Alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Regimento Jurídico das 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S.BARTOLOMEU DA SERRA 

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e Licenciamento Especial 

de Ruído ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2019/450.10.221/93 e de 2019/450.10.215/108 de 

24/09/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Associação para a realização de 

baile no dia 12 de outubro de 2019, na Sala de Convívio de S. Bartolomeu da Serra entre as 

20.30h e as 06h. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Transporte de refeições escolares 2019/2020 – Definição do preço ao 

quilómetro: transferência de verba para as Juntas de Freguesia de Cercal do Alentejo e 

de Ermidas- Sado -------------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2019/150.20.101/23 de 24/09/2019, da DEASS. ----------------------  

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

PROPOSTA: Manter, para o ano letivo 2019/2020, o preço ao quilómetro de 0,56€ praticado 

no ano letivo anterior, a ser pago às Juntas de Freguesia de Cercal do Alentejo e de Ermidas- 

Sado que asseguram o transporte de refeições escolares entre, respetivamente, o Refeitório 

Escolar do Jardim de Infância de Cercal do Alentejo e a EB nº 2 da mesma localidade, e o 

Refeitório Escolar do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança e a EB de Ermidas-Sado, 

mediante a apresentação dos respetivos mapas mensais no valor previsível de, também 

respetivamente, 189,28€ e 3.299,97€. --------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e alterações posteriores, alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399- 

A/84 de 28 de dezembro e alterações posteriores; ------------------------------------------------------  

DOIS – dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos das Escolas Básicas nº 2 de 

Cercal do Alentejo e de Ermidas-Sado (incluindo o Jardim de Infância de Ermidas-Sado). -----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/94 e de 2019/450.10.215/109 de 

30/10/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Baile no dia 05 de outubro 

de 2019 na Sala de Convívio de Roncão solicitados pelo Centro de Dia de S. Francisco da 

Serra entre as 19.30h e as 03h. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 
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A Secretária Substituta da Reunião 
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