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ATA NÚMERO SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TREZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 

VINTE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, 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 seis da 

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – FORÇAS DE SEGURANÇA – FALTA 

DE EFETIVOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que, ao contrário do que se esperava, depois de ter 

sido prometido por responsáveis da Tutela, no ano anterior, o reforço de efetivos no âmbito do 

concurso nacional de mobilidade na GNR, o qual teve lugar recentemente, não foi dada a 

devida atenção à situação do Município no sentido do reforço do Destacamento com mais 

efetivos, sendo que a situação se agravou com a saída de elementos que concorreram para 

outros pontos do País. Acrescentou que Cercal do Alentejo perdeu cinquenta por cento dos 

efetivos, ficando somente com sete, Ermidas tem só um elemento, o qual está com baixa, e 

Alvalade continua com quatro efetivos, mas um vai estar ausente num curso de formação. Em 

Santo André não houve alterações e a Sede do Município conta com mais quatro elementos, o 

que é muito insuficiente, dado que estes têm também que assegurar a vigilância, em Ermidas, 

e nas outras freguesias onde não existem postos da GNR, compreendendo a sua ação uma 

vasta extensão de território, deixando grande parte da população do Município sem segurança 

de proximidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que, nesta data, vai remeter um ofício ao Senhor Secretário de Estado da 

Administração Interna a solicitar uma audiência urgente, para colocar este assunto, 

acrescentando que a Câmara Municipal continuará a contestar esta situação que põe em causa 

a segurança das populações. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que partilhava das preocupações colocadas e 

considerava que não devia haver cedências nesta matéria, dado que estava em causa a 

segurança das pessoas.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que com o número atual de efetivos, e tendo em conta as distâncias a percorrer, 

será difícil aos mesmos chegarem aos locais, das eventuais ocorrências, em tempo útil. ---------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que este era um assunto recorrente que a todos 

preocupava, tendo em conta que se tratava de uma questão importante para a tranquilidade das 

populações, não se perspetivando uma evolução positiva da situação.  -----------------------------  

Acrescentou que relativamente a Ermidas e Alvalade chegou a ser colocada a hipótese de ficar 

só um Posto, localizado em Alvalade, dado que, para assegurar um atendimento continuo, de 

vinte e quatro horas, são necessários, pelo menos, cinco agentes. ------------------------------------  
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Mais referiu que a redução do número de efetivos na Freguesia de Cercal do Alentejo também 

era excessivo e preocupante, considerando que devia ser reivindicado um maior número de 

elementos, para que possa haver condições para um auxílio rápido às pessoas, muitas das 

quais vivem isoladas, nos montes. ------------------------------------------------------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS MISTOS DE SANTIAGO DO CACÉM – 

DEMISSÃO DO COMANDO ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que tinha tido conhecimento que o Comandante, o Segundo 

Comandante e o Adjunto daquela Associação de Bombeiros apresentaram uma carta conjunta 

de demissão. Acrescentou que falou com o Comandante, o qual lhe transmitiu que não tinha 

condições para continuar com aquela missão. -----------------------------------------------------------  

Mais informou que contactou também com o Comandante Distrital sobre o assunto, o qual 

referiu que tinha falado com o 2º Comandante e com o Adjunto no sentido de os mesmos 

virem a reconsiderar a sua decisão, para evitar um vazio no Comando da Associação. -----------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – CRIAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA 

RUA PROFESSOR MANUEL JOÃO DA SILVA --------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou, se estava prevista a criação de mais lugares de 

estacionamento naquela via e nas suas imediações, dado que há falta de estacionamento, tendo 

em conta os equipamentos junto da mesma, nomeadamente a Policlínica e a Biblioteca 

Municipal Manuel da Fonseca. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que na visita que fez às instalações da Policlínica, esta questão foi 

levantada pela proprietária da mesma, sendo que existe ainda outra Clinica nas imediações e 

também a Biblioteca. Pelo que, deu instruções aos Serviços Municipais para avaliarem a 

possibilidade de alargar o estacionamento, no espaço junto à via que dá acesso ao Campo de 

Jogos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a alteração da circulação na Rua Engº Costa Serrão, para sentido único, e o 

estacionamento em espinha, possibilitou também a criação de mais lugares de estacionamento. 

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que o alargamento previsto, no espaço superior, 

perto do Campo de Jogos e junto à via pavimentada, vai criar lugares para muitas viaturas. ----  

O Senhor Vereador Óscar Ramos considerou positivo o estacionamento, em espinha, na Rua 

Costa Serrão.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que alguns condutores continuam, com alguma frequência, a não respeitar o traço 

contínuo na Rua de Lisboa, não prosseguindo até à Rotunda, como é obrigatório, para virarem 

para a Rua Costa Serrão, considerando que se devia, de alguma forma, colocar algo na via que 

impedisse aquela manobra perigosa. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que já tinha sido analisada a possibilidade de 

colocação de pins, a qual se mostrou inviável, porque as viaturas com maior dimensão têm 

que pisar o traço contínuo, para conseguirem virar para a Rua Engº Costa Serrão. ----------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO-------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que no estacionamento, por detrás dos prédios da 

Petrogal, nas duas vias têm sentido proibido, obrigando a uma volta maior para sair do local, 

questionando se aquela situação é para manter. ---------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a sinalização será alterada quando forem 

iniciadas as obras na Rotunda do Mercado Municipal. ------------------------------------------------  

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

PARQUE INDUSTRIAL DE SANTIAGO DO CACÉM – EXPANSÃO ----------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre a eventual expansão daquele Parque, e se 

havia procura e lotes disponíveis. -------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente informou que tinha conhecimento que duas empresas procuraram por 

lotes e havia uma que também tinha colocado a hipótese de, no futuro, vir a necessitar de um 

lote naquele espaço. Mais informou que o Parque Industrial de Santiago do Cacém está 

esgotado, ao contrário do que sucede nos parques de outras freguesias do Município, pelo que, 

já estabeleceu contactos com a Caixa Agrícola, no sentido da Câmara Municipal negociar um 

terreno, propriedade da mesma, para alargamento daquele Parque Industrial. ---------------------  

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

CERCAL DO ALENTEJO - ESPETÁCULO DE REVISTA PELO GRUPO “O TACA” 

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre a possibilidade de levar aquele espetáculo 

a outras freguesias do Município, com o apoio da Câmara Municipal, dado que se trata de um 

Grupo que não tem condições para se candidatar a outros apoios. -----------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que o Grupo que realiza aquele espetáculo não está organizado 

como Associação, o que impede a transferência de verbas, por parte de entidades públicas. 

Contudo, acrescentou que a Câmara Municipal tem apoiado no que é possível, nomeadamente 

na divulgação da Revista, considerando que a mesma faz uma crítica construtiva à sociedade.  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se tinha sido colocada a possibilidade do 

Grupo se constituir em Associação. -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que abordou o responsável daquele Grupo, o qual conta já com 

quarenta anos de existência, sendo que o mesmo não mostrou interesse em avançar com o 

processo de constituição de uma Associação. -----------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que a Câmara Municipal está a apostar, cada vez 

mais, na dinamização cultural no Município, acrescentando que o Grupo em causa e os 

espetáculos que apresenta têm mérito e são apoiados pela Câmara Municipal, no que é 

possível, acrescentando que o Grupo também já foi convidado para atuar no Auditório 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – REQUALIFICAÇÃO DOS 

BAIRROS – PRIORIDADES ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luís dos Santos referiu que estavam em curso as requalificações do Bairro 

das Flores e do Bairro do Pinhal, às quais se seguirão o Bairro dos Serrotes e o Passeio das 

Barcas, tendo sido justificada a não intervenção no Bairro da Atalaia, porque o mesmo já tinha 

sido alvo de beneficiações, questionando porque não foi também considerada prioritária uma 

intervenção no Bairro Pôr do Sol, dado o estado de degradação do mesmo. -----------------------  

O Senhor Presidente recordou que o Bairro Pôr do Sol também foi alvo de uma intervenção 

no âmbito do PIQURB, embora não tenha sido abrangido na sua globalidade, porque foi 

necessário fazer opções, tendo em conta os recursos financeiros disponíveis, pelo que, foram 

feitas beneficiações no Bairro da Atalaia, Bairro Azul, Bairro da Petrogal e foi construída a 

Ciclovia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que os bairros pelos quais agora se optou não foram abrangidos pela intervenção 

anterior, acrescentando que, provavelmente, não seria possível obter financiamento para uma 

nova intervenção naqueles bairros, tendo em conta o tempo que passou e as regras de acesso 

aos fundos comunitários, sendo que reconhecia que havia zonas no Bairro Pôr do Sol a 

necessitar de intervenção, até porque, na ação anterior, houve uma zona, na qual não foi 

possível intervir. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que antes do PIQURB, a Cidade de Vila Nova de 

Santo André nunca tinha beneficiado de Fundos Comunitários. Acrescentou que as 

intervenções foram definidas com base no conhecimento das situações concretas, através da 

sua identificação nas visitas efetuadas aos diferentes bairros. ----------------------------------------  

Mais referiu que não havia paralelo entre a situação do Bairro Pôr do Sol e a do Bairro da 

Atalaia, dado que no primeiro tinha sido feita uma intervenção de fundo, com a requalificação 
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de todo o espaço público, exceto um largo e uma rua pedonal, a ocidente. Acrescentou que o 

Bairro da Atalaia Sul também foi qualificado, sendo que, no Bairro da Atalaia Norte, vulgo 

“Bairro da Lagartixa”, houve dificuldades sobre o tipo de intervenção a efetuar, porque os 

moradores se opuseram a algumas ações, nomeadamente ao corte de árvores para alargar o 

estacionamento e à criação de um jardim no espaço do Campo de Jogos, pelo que, não foi 

possível fazer uma intervenção de fundo como se pretendia. Acrescentou que aquele foi o 

primeiro Bairro a ser habitado e os seus moradores foram cuidando e ocupando o espaço 

público, plantando flores e árvores, com as quais criaram vínculos afetivos. ----------------------  

Referiu também que a opção na aplicação dos primeiros Fundos Comunitários disponíveis 

para a regeneração urbana daquela Cidade, foi a requalificação dos bairros mais antigos e mais 

degradados, bem como do Parque Central. --------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que algumas situações de degradação do equipamento e do espaço urbano 

resultam da falta de civismo das pessoas, relativamente à qual é necessária mais vigilância e a 

atuação das Forças de Segurança. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que era preocupante que os bairros que foram 

requalificados, havia menos de dez anos, já estejam a necessitar de uma nova intervenção. 

Acrescentou que foi gasto muito dinheiro naquelas ações, pelo que, considerava inaceitável o 

estado em que os mesmos se encontram. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que refutava completamente a afirmação de que o dinheiro gasto 

tinha sido em vão, porque era indesmentível que a atual situação dos bairros requalificados era 

muito melhor, acrescentando que nos mesmos foram colocados equipamentos que não 

existiam e a relva tem sido mantida. ----------------------------------------------------------------------  

Referiu também que era natural que, passados dez anos, se verificasse algum desgaste nos 

equipamentos e nos espaços públicos, acrescentando que, no Bairro da Atalaia, os pavimentos 

estão degradados pelo facto dos condutores levarem as viaturas para cima das lajetas. ----------  

Referiu ainda que tinha a noção de que não estava tudo bem, mas considerava que, de uma 

forma geral, a situação era positiva, acrescentando que o Parque Central e a Cidade era um 

cartão de visita do Município e até da região. -----------------------------------------------------------  

Mais referiu que só foi possível concretizar as ações de requalificação naquela Cidade com o 

recurso a Fundos Comunitários, tendo em conta as elevadas verbas necessárias, sendo que este 

não foi um processo fácil, dado que, de acordo com as regras inicialmente definidas, para o 

acesso aos mesmos, aquela Cidade não reunia todas as condições para beneficiar dos apoios 

para o efeito, sendo que um dos requisitos era a existência de um centro histórico. Pelo que, 

foi preciso argumentar e fundamentar, de uma forma persistente, junto das entidades 

responsáveis, sobre a urgência daquelas intervenções, dado que se tratava de uma Cidade 

relativamente nova, mas com o maior núcleo populacional da região, o que devia ser tido em 

linha de conta, sendo que, depois de muita insistência por parte da Câmara Municipal, foram 

mudadas as regras, e assim foi possível a inclusão das duas cidades do Município no 

Programa de Regeneração Urbana. ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que não era admissível levar as viaturas para cima 

das lajetas, destruindo o piso, quando existem tantos lugares de estacionamento naquela 

Cidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PARQUE CENTRAL – LIMPEZA---  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que tinha visto alguns patos junto a uma Rotunda 

próxima daquele Parque. Acrescentou que terá havido uma redução na quantidade daquelas 

aves, sendo que, na sua opinião, aquele Lago não comporta mais do que uma dezena de patos. 

Mais referiu que a relva está estragada, o que dá mau aspeto àquele espaço. -----------------------  

O Senhor Presidente informou que a questão da necessidade de redução da quantidade de 

patos já tinha sido abordada com a Junta de Freguesia, a qual estava a diligenciar no sentido 
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de encontrar locais alternativos, no Município, para os colocar, sendo que está prevista a sua 

distribuição durante o mês em curso. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que será reduzido o número de patos e serão 

também tomadas medidas para a esterilização dos que ficarem. -------------------------------------  

Mais informou que, na passada quinta-feira, esteve naquele Parque, onde observou algumas 

situações a corrigir, tendo tomado, de imediato, medidas para o efeito, sendo que algumas já 

estão em curso, nomeadamente as que se referem a arranjos e pinturas no mobiliário urbano.- 

Informou também que começou a haver acumulação de detritos, num ponto, acima do Lago, 

onde normalmente corria água, devido a redução do caudal. Acrescentou que foi adjudicada a 

limpeza do Lago, para que o local de acumulação de matéria orgânica volte a ser devidamente 

irrigado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que a relva deixou de ser regada com a água do Lago, sendo agora utilizada 

água da rede, para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que na sua deslocação àquele Parque teve oportunidade de abordar o Senhor 

João Moreira de Carvalho, dado que o mesmo se encontrava junto aos materiais, por ele 

depositados, de forma irregular, num espaço junto ao Parque, ao qual concedeu o prazo de 

uma semana para retirar o material, sendo que, já o terá feito. ----------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que havia também uma viatura no local, 

cujo proprietário estava fora do País, tendo a esposa assumido o compromisso da remoção da 

mesma para junto da residência, logo que o marido regressasse. -------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que o problema do Parque Central tinha a ver com 

a ausência de manutenção. Acrescentou que a vegetação estava muito densa, tapando a 

iluminação e impedindo a visão das margens do riacho. ----------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que foi feita uma intervenção de fundo no Parque, tendo sido 

retiradas toneladas de lixo do Lago e requalificados os caminhos, entres outras ações, 

acrescentando que nem sempre é possível ter todo aquele espaço completamente limpo. --------  

Mais referiu que as pessoas, em geral, têm mostrado o seu agrado relativamente àquele 

espaço, o qual tem sido escolhido por várias associações para ali realizarem as suas 

iniciativas, e o mesmo tem sido feito pelas autarquias. ------------------------------------------------  

Referiu ainda que, por vezes, por motivações politico/partidárias, são tiradas fotografias 

parciais daquele espaço, não sendo dada a imagem global do mesmo. ------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que apenas tinha manifestado a sua opinião sobre 

a situação que observou naquele Parque, acrescentando que vai demonstrar que a mesma não 

corresponde à visão que foi descrita pelo Senhor Presidente. -----------------------------------------  

Referiu também o exemplo que o Senhor Vereador Óscar tinha dado numa abordagem sobre a 

situação naquele Parque, a qual tinha a ver com um muro que estava caído, havia sete anos.-- 

Mais referiu que foram despendidas verbas na limpeza do Lago, porque havia lixo dentro do 

mesmo, mas a verdade, é que antes a água corria, o que agora não acontece. ----------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que se tratava de um espaço muito grande, o qual os 

visitantes achavam bonito, de uma forma geral, sendo que as pessoas que o frequentam mais 

assiduamente reparam nos pormenores, nas situações que precisam ser corrigidas, as quais não 

implicam grande despesa, e, embora se trate de pequenas coisas, dão um ar de desleixo. --------  

Acrescentou que a situação exige um maior trabalho de manutenção, tendo em conta os alertas 

que foram feitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que existem poucas cidades no País com um Parque como aquele, e com tantos 

espaços para estacionamento. ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que as situações não podem ser analisadas com base 

no que se lê nas redes sociais ou no que se ouve nos cafés, e que deve ser tida em conta a 

opinião das pessoas que nos visitam.  --------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que é importante que as pessoas reportem à Câmara Municipal o que está mal, 

mas deve também ser tido em conta que aquele espaço é do melhor que existe no País, e que a 

limpeza urbana deve ser um motivo de orgulho para todos.-------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que era na Câmara Municipal que as situações 

devem ser colocadas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que na intervenção que tinha feito sobre este assunto reconhecera 

que havia problemas, mas discordava que se dissesse que tinha sido desperdiçado o dinheiro 

investido, pelo facto de existirem situações a precisar de intervenção. ------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos voltou a referir que se tratava da sua opinião, a qual era 

diferente da apreciação feita pelas pessoas que vinham de fora, considerando que era pena que 

aquele espaço estivesse abandonado, em termos de manutenção. ------------------------------------  

Acrescentou que a localização do Parque Infantil também não era a melhor e que o mesmo 

tinha problemas por falta de manutenção. ----------------------------------------------------------------  

Concluiu, convidando o Senhor Presidente para uma visita conjunta ao local. --------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira recordou que tinha sido feita uma intervenção naquele 

Parque Infantil, nos finais do ano anterior. ---------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de fevereiro 

de 2020 eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.439.920,06 € (Três milhões quatrocentos e trinta e nove 

mil novecentos e vinte euros e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 234.000,05 € (duzentos e trinta e quatro mil euros e 

cinco cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Vinte/Dois Mil 

e Vinte e Três. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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 Vinte. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

o número vinte e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

pelos Membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de 

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas SNC-AP. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Vinte/Dois Mil e Vinte e Três. ---------------------------------------------------------------------------  

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 Vinte. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

com o número vinte e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

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

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de 

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas SNC-AP. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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: Segunda Alteração ao Orçamento da Receita/Despesa de Dois Mil e Vinte. 

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 Vinte. ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento da Receita/Despesa de Dois Mil e 

Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número vinte e três, 

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

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

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

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

atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e relato Orçamental 

constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro que aprova o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP. ---------------------------  

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: Participação no IVA-Art26º-A da Lei 73/2013 de 3 de setembro. ---------------  

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 Vinte. ------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Dar conhecimento á Assembleia Municipal de que na segunda alteração ao 

orçamento da receita de 2020, foi inscrita a classificação económica 06.03.01.07- Participação 

no IVA-Art26º-A da Lei 73/2013, com a dotação de 155.000,00€, de acordo com o previsto 

no mapa XIX-Transferências para os Municípios, Participação dos Municípios nos Impostos 

do Estado, da proposta do Orçamento de Estado para 2020. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a nota informativa da Direção Geral das Autarquias 

Locais- DGAL de novembro 2019, sobre as transferências provenientes do Orçamento de 

Estado quanto á contabilização da participação dos municípios na receita do IVA. ---------------  

RETIRADA A PROPOSTA. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Desafetação de terreno do Domínio Público ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro das Flores, em Vila Nova de Santo André ------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.003/22, de 12/07/2017, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Efetuar inquérito público através da publicação de edital, com vista à 

desafetação do domínio público municipal de uma parcela de terreno, com a área de 116,68 

m2, destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro das Flores, nº 88, em Vila Nova 

de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1 972º e descrito na CRP sob a ficha nº 986, da 

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

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o requerido pela Senhora Helena Maria de Sousa 

Gomes da Silva, e conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais. ----------------  

2- Nos termos da alínea qq), do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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: JOSE PEREIRA DOS REIS VILHENA GONCALVES ------------------------  

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

águas residuais debitados na fatura n.º 001/136961/2019 no valor de 153,74€ referente ao 

consumidor n.º 4794.---------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/350.30.001/14, documento interno nº 4269 de 05/02/2020, 

Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 12,11€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 38,90€ 

na tarifa variável de Águas Residuais, e 30,51€ 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. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ. --------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Alteração de Loteamento n.º 02/2019/3 em nome de Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Santo André – Loteamento Municipal Quartel dos 

Bombeiros Lote 1 em Santo André – Vila Nova de Santo André. -------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Quartel dos Bombeiros Lote 1 em Santo André – 

Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2019/3 de 17/01/2019 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

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

Loteamento Municipal Quartel dos Bombeiros em Santo André – Vila Nova de Santo André, 

prédio descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 3773/20020829, da respetiva 

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

reproduzido na presente Ata com o número vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 

ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 

Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A operação consiste na alteração da configuração do polígono de implantação existente. O 

polígono de implantação proposto pretende assegurar os alinhamentos existentes dos planos 

marginais das imediações, mantendo-se os parâmetros urbanísticos do loteamento inalteráveis. 

2- Dar conhecimento da isenção do pagamento de taxa de urbanismo relativamente à 

aprovação da presente alteração, no valor de 63,36€. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- No presente procedimento de alteração ao loteamento não foi efetuada 

a pronúncia de interessados prevista no n.º 3 do artigo 27.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), na sua atual redação, uma vez que se trata apenas de um 

lote. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- De acordo com o artigo 3.º do Regulamento Municipal de Taxas, a proposta de alteração 

apresentada está sujeita ao pagamento de taxa. No entanto, face ao disposto na alínea c) do n.º 

1 do artigo 8.º do mesmo Regulamento Municipal de Taxas, a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Santo André está isenta do referido pagamento. ------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ALICE DA ASSUNÇÃO GUERREIRO RODRIGUES GOMES -------------  

ASSUNTO: Aprovar o licenciamento de ampliação de habitação, construção de 

dependência agrícola e implementação de turismo em espaço rural, na modalidade de 

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

LOCALIZAÇÃO: Cerca das Maroteiras – Cercal do Alentejo -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2019/154 datado de 08/11/2019, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Alice da Assunção Guerreiro Rodrigues Gomes. -------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o licenciamento de ampliação de habitação, construção de 

dependência agrícola e implementação de turismo em espaço rural, na modalidade de casas 

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

no prédio denominado “Cerca das Maroteiras”, inscrito na matriz predial Rústico sob o artigo 

71 secção S e na matriz predial Urbana sob o artigo 528, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob a ficha n.º 1046 de 17-05-1996, na freguesia de Cercal do Alentejo. ------------------  
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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 licenciamento dá cumprimento do Plano 

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

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

área classificada na sua maioria como de baixo risco de incêndio e parcialmente com a 

classificação de médio risco de incêndio, a habitação existente já se encontra a cerca de 2 m 

do limite do prédio, logo parte da ampliação mantém esse afastamento e a outra parte garante 

os 15 m de afastamento à estrema, o novo edifício destinado a turismo em espaço rural 

garante aos limites mais próximos cerca de 15 m de afastamento à estrema. A habitação tem 

um afastamento de cerca de 55 m e o edifício de turismo em espaço rural tem cerca de 17 m à 

mancha florestal. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 10/12/2019. ------------------  

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: ANTÓNIO MARIA MANUEL – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA 

DE, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície que incide sobre o Lote nº 14 C do 

Loteamento Municipal de Ermidas Aldeia.-----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.200/6, de 3 de fevereiro de 2020, Divisão de 

Administração e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Autorizar os herdeiros na Herança aberta por óbito do Senhor António 

Maria Manuel, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 14 C, com a 

área de 346,80 m², sito no Loteamento Municipal de Ermidas Aldeia, inscrito na matriz sob o 

artigo 2041º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 696 da freguesia de Ermidas Sado, para o 

Senhor Luis Carlos Brissos Feio. --------------------------------------------------------------------------  

DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos requerentes, e conforme 

condições de constituição do direito de superfície; -----------------------------------------------------  

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2020-02-13                                                                                                            11 de 15 

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

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

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

ENTIDADE: LUIS CARLOS BRISSOS FEIO ------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 14 C do Loteamento Municipal de 

Ermidas Aldeia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.200/7, de 04 de fevereiro de 2020, Divisão de 

Administração e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar o senhor Luis Carlos Brissos Feio, a constituir hipoteca, sobre o Lote 

nº 14 C do Loteamento Municipal de Ermidas Aldeia, junto do Banco Português de 

Investimento (BPI) e que a mesma prevaleça no caso de reversão. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelo requerente, e conforme condições 

de constituição do direito de superfície; ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Bairro do Liceu, Bloco 6, Lote 1 em Vila Nova de Santo André, da 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 3026 de 05/02/2020 - Processo 

2020/300.10.009/12 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Estacionamento coberto e fechado situado no Bairro do Liceu, 

Bloco 6, Lote 1 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 5343 e descrito 

na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2432, da freguesia de Santo André. ----------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “C”, do prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco 3C, 1.º 

Esq.º em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. ----------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 2990 de 05/02/2020 - Processo 

2020/300.10.009/11 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração “C”, correspondente a habitação, do prédio urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco 3C, 1.º Esq.º em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 2515, da freguesia de Santo André.------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

CASA PRONTA --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “E”, do prédio urbano situado no Bairro 350 Fogos, corretamente 

designado por Bairro dos Serrotes, Lote 1, 2.º Dt.º, em Vila Nova de Santo André, da 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 2404 de 29/01/2020 – Processo 

2020/300.10.009/6 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração “E”, do prédio urbano situado no Bairro dos Serrotes, 

Lote 1, 2.º Dt.º, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2212 e descrito 

na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2638, da freguesia de Santo André. ----------------  

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

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

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  
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2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação de alteração do Regulamento do Prémio Nacional de Conto 

Manuel da Fonseca -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/100.10.400/1 da Divisão de Cultura e Desporto / Serviço 

Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a versão final do Projeto de Alteração do Regulamento do Prémio 

Nacional de Conto Manuel da Fonseca, documento que é dado como reproduzido na presente 

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

rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, e submeter a 

aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O projeto relativo à Alteração do Regulamento do Prémio de Conto 

Manuel da Fonseca foi sujeito à aprovação do executivo a 22 de agosto de 2019 e 

posteriormente submetido a consulta pública para recolha de sugestões, pelo prazo de 30 dias 

nos termos do disposto no artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo. ------------  

2. Decorrido o prazo acima referido, não foram apresentados quaisquer contributos ou 

sugestões; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. No uso do poder regulamentar conferido às autarquias locais pelos artigos 112º (nº7) e 241º 

da Constituição da República Portuguesa, do nº2 do artigo 23º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro, na redação atual, elaborada a presente Alteração do Regulamento Prémio 

de Conto Manuel da Fonseca, compete à Câmara Municipal propor à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do referido Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, para os efeitos constantes da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 

Diploma Legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Carnaval das Escolas 2020 ---------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesias do Município de Santiago do Cacém -------------------------------  

REFERÊNCIA: P. 2020/900.10.002/18 de 10/02/2020, Divisão de Educação. ------------------  

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

PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do Programa da Festa de Carnaval das Escolas 2020 

nas freguesias do Município de Santiago do Cacém e estimativa de custos, cuja previsão é de 

6.979,00€ (seis mil novecentos e setenta e nove euros), documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata com o número vinte e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao 

livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. 

2. Aprovar a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas e Jardins de Infância 

particulares no valor de 2.240,00€ (dois mil duzentos e quarenta euros). ---------------------------  
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3. Condicionar a transferência de verbas à apresentação de cópias de faturas até dia 23 de 

março de 2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - Tem constituído prática da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 

organizar conjuntamente com os estabelecimentos de educação e ensino da Cidade de 

Santiago do Cacém e localidades próximas o Desfile de Carnaval. ----------------------------------  

2 - Tem sido prática da Câmara Municipal, desde há vários anos, apoiar financeiramente as 

escolas/jardins de infância (oficiais, particulares e IPSS’s) que participam nos desfiles de 

Carnaval que têm lugar nas várias localidades do nosso Município. ---------------------------------  

3 – Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 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 HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CERCAL DO ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de Verba -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo numero 2020/850.10.003.01/2 de 29/01/20120 da Divisão de 

Cultura e Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 750,00€ (setecentos e 

cinquenta euros) para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cercal do 

Alentejo destinada a apoiar as Marchas Populares 2020. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A organização das Marchas Populares tem como objetivo a divulgação 

desta tradição bem como a angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de Cercal do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: do Senhor Vereador Óscar Ramos. --------------------------------  

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

ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA ------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/850.10.003.02/1 de 13/01/2020 da Divisão de 

Cultura e Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1000,00€ (mil euros) para a 

Sociedade Harmonia destinada a apoiar o intercâmbio com o Coral de Andorra. -----------------  

FUNDAMENTOS: 1 – Trata-se de uma iniciativa de relevância, quer na divulgação do Coral 

Harmonia, quer do nosso Município. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: CENTRO EQUESTRE DE SANTO ANDRÉ --------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba- campeonato regional de ensino --------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2020/900.10.002/13, informação nº 2783 de 24/01/2020 da 

Divisão de Cultura e Desporto -----------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 300,00€ (trezentos euros) para o 

Centro Equestre de Santo André como apoio na organização do Campeonato Regional de 

Ensino nomeadamente na aquisição de troféus. ---------------------------------------------------------  

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

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do nº1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------  

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

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

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

ENTIDADE: VASCO JOSUE GOMES ROSA -----------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Casa Rosa – Alvalade-Sado -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2020/450.10.221/20 – Licenciamento de Recinto de Diversão 

Provisória e Processo 2020/450.10.215/18 – Licenciamento especial de Ruído, ambos da 

DAGF/SAG/TAXAS E LICENÇAS ---------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Música ao Vivo, a realizar 

na Casa Rosa, dia 15 de fevereiro de 2020, entre as 22,00h e as 04,00h, na Casa Rosa, de 

Vasco Josue Gomes Rosa, sita na Rua José Afonso, Lote 287 em Alvalade. -----------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reunião pelas onze horas e quarenta minutos. ------------------------------------------------------- --- 

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, 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 

 

________________________________________________ 


