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ATA NÚMERO DEZ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE. -----  

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

Aos cinco dias do mês de março 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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------     

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Luis dos Santos.----------------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número nove da 

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

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

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

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

dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

-------------------------PERIODO PARA INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ----------------------  

CIDADE DE VILA NOVA SANTO ANDRÉ – SUBSTITUIÇÃO DE GRELHA 

DESUMIDOURO DE ÁGUAS PLUVIAIS -----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Fernando Loja, inscrito para o efeito, o 

qual alertou para a necessidade de substituição de uma grelha do sumidouro junto à Casa do 

Benfica, naquela Cidade, a qual está partida, constituindo perigo para quem transita no local, 

da qual facultou uma fotografia. ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira tomou nota daquela situação, a corrigir. ----------------------  

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

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

EPIDEMIA DO COVID – 19 - MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA -----------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre as medidas de contingência que estão a ser 

tomadas pela Câmara Municipal, para enfrentar eventuais situações que possam surgir com o 

desenvolvimento daquela epidemia. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que está a ser seguido um conjunto de 

recomendações constantes no despacho governamental sobre o assunto, nomeadamente a 

criação de planos de contingência na Administração Pública. Acrescentou que já foi definida 

uma sala de isolamento, prevista nas futuras instalações do Balcão Único, as quais reúnem os 

requisitos necessários. Mais informou que, nesta data, terá lugar uma reunião com 

responsáveis dos Serviços Municipais, para definição de medidas preventivas e ações 

concretas, no sentido de fazer face a eventuais situações de contágio. ------------------------------  

Acrescentou que está também a ser ponderada a aplicação de outras medidas preventivas, 

nomeadamente no que respeita ao atendimento público e a iniciativas nos equipamentos 

municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que esta é uma situação preocupante, tendo em conta as eventuais 

consequências na saúde e segurança das pessoas, bem como nos reflexos económicos 
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negativos que poderão resultar da eventual suspensão de iniciativas onde já foram feitos 

investimentos significativos, como por exemplo na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 

prevista para a próxima semana. ---------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que vai ser feita uma comunicação aos trabalhadores da Autarquia sobre o 

assunto, dando conhecimento das medidas que estão a ser adotadas e orientações no caso de 

surgirem sintomas de contágio. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que está também previsto um espaço de 

isolamento no edifício do Gabinete Municipal de Santo André, para os trabalhadores que, 

eventualmente, possam apresentar sintomas do COVID – 19. Acrescentou que as chefias 

devem dar conhecimento de casos suspeitos, sendo que, no âmbito do Plano de Contingência, 

as medidas a tomar passam pelo recurso imediato à Linha de Saúde 24, devendo ser evitadas 

situações que provoquem alarme social. -----------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS EM CURSO NA AV. MANUEL DA 

FONSECA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que tinha visitado aquelas obras, onde verificou que 

os novos cabos do sistema de iluminação pública estão a ser enterrados, considerando que 

seria vantajoso que os mesmos fossem entubados e que junto às rotundas fossem colocados 

tubos transversais negativos para facilitar eventuais intervenções que forem necessárias, no 

futuro.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que estavam a ser colocadas manilhas de grande dimensão naquela via, 

questionando se o grande diâmetro das mesmas não iria criar problemas, pelo facto de 

obrigarem a escavações profundas e no caso de não haver continuidade relativamente à 

dimensão da canalização. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que era necessária a colocação daquelas manilhas, para o 

escoamento do grande caudal de água que passa naquele local. --------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que os cabos enterrados, sem serem entubados, têm 

uma durabilidade maior, porque a humidade que se concentra no interior dos tubos leva à sua 

degradação. Acrescentou que, por norma, junto às rotundas são sempre feitos os 

atravessamentos e colocados negativos. ------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que o túnel existente naquela Rua, para escoamento das águas pluviais, estava 

colocado no centro da mesma, era construído em pedra e não seguia de forma retilínea, 

terminando num coletor retangular de grande capacidade, na Quinta do Chafariz, 

acrescentando que aquele túnel será agora interrompido, nalguns locais, para colocação das 

manilhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se tratava de uma obra que se pretende que tenha uma longa duração. ---------  

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

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

ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPÍOS DO PORTUGAL ROMANO – CONSTITUIÇÃO ----  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no dia três do mês em curso, 

em Condeixa-a-Nova, a assinatura da escritura de constituição daquela Associação, da qual 

fazem parte nove municípios fundadores, sendo que outros municípios estão também 

interessados em aderir à mesma. Acrescentou que se tratou de uma iniciativa da Câmara 

Municipal de Condeixa-a-Nova, a qual convidou o Município de Santiago do Cacém e outros 

municípios com património Romano, no sentido de ser desenvolvido um trabalho em rede e 

eventual acesso a Fundos Comunitários que permitam potenciar projetos para valorização 

daquele património, com uma maior divulgação dos sítios arqueológicos, como Miróbriga, 

Conímbriga e outros locais com vestígios da civilização Romana. ----------------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se têm havido contactos regulares entre a 

Câmara Municipal e a entidade responsável pelo Sítio Arqueológico de Miróbriga, a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo.--------------------------------------------------------------------------  

Questionou também se tinha sido feita a reparação do caminho de acesso a Miróbriga. ---------  

O Senhor Presidente informou que tinha sido estabelecido, havia alguns anos, um Protocolo 

de parceria entre a Direção Regional de Cultura do Alentejo, a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia de Santiago do Cacém, o qual só veio a ser assinado, posteriormente, em dois mil e 

catorze, pela atual Diretora Regional, no qual está previsto o apoio logístico que sempre tem 

sido dado pelas autarquias.  --------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o Sítio dispõe de uma pessoa a tempo inteiro, mas há muito a fazer no 

mesmo, onde, desde há muito tempo, não são feitas escavações, sendo que a parte descoberta 

representará apenas dez por cento do existente. ---------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que deve ser feito um esforço, de todas as partes, no 

sentido de melhorar aquele Sítio arqueológico. ---------------------------------------------------------  

Mais questionou se não era possível potenciar o Hipódromo, onde, em tempos, tiveram lugar 

iniciativas de equitação. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que já foram contactadas algumas entidades ligadas à 

equitação, sobre a hipótese de virem a ser reativadas aquelas iniciativas, as quais mostraram 

pouco interesse. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que era importante a criação de um Centro Interpretativo naquele espaço, o que 

exige um investimento considerável, sendo que a Câmara Municipal não vai investir num 

equipamento que não é da sua competência. ------------------------------------------------------------  

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

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – REALIZAÇÃO DE PROVAS 

DESPORTIVAS --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que as iniciativas que tiveram lugar, no passado fim de semana, 

no Município, foram muito positivas, nomeadamente a 1ª etapa da Taça de Portugal de Triatlo 

e a Maratona de BTT Rota do Casqueiro, nas quais participaram várias centenas de pessoas 

que mostraram o seu agrado com mesmas. --------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quatro de março de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.513.421,50 € (três milhões quinhentos e treze mil 

quatrocentos e vinte e um euros e cinquenta cêntimos) ------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 233.846,32 € (duzentos e trinta e três mil oitocentos e 

quarenta e seis euros e trinta e dois cêntimos) -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: “Pagamento a título compensatório pelo valor despendido, pelos doadores 

de uma parcela de terreno ao Município de Santiago do Cacém”. ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/36 de 25 de outubro, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM - Aprovar o pagamento a António Maria Romano Barroso e Maria Salomé 

Romano Barrosos Calado, no montante de 375,00 € (trezentos e setenta e cinco euros), a título 

compensatório pelo valor despendido com o registo na Conservatória do Registo Predial, da 

parcela de terreno a doar ao Município. ------------------------------------------------------------------  
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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 – A doação desta parcela de terreno, com 13.181,82m², em Vale Matanças, destina-se à 

integração do terreno no domínio privado do Município de Santiago do Cacém e foi aceite por 

Deliberação de Câmara de 05 de dezembro/2019. ------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 

INTERNACIONAL DA MULHER --------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher – 

2020 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/850.10.600/36 ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Tomar conhecimento do programa constante da informação em anexo. 

Dois: Aprovar a comparticipação nas despesas inerentes à realização das iniciativas previstas, 

cujo valor se estima em 1.300€ (mil e trezentos euros) IVA incluído.-------------------------------  

Três: Aprovar a prestação de apoio logístico à iniciativa, nomeadamente cedência de 

transporte para as trabalhadoras que dele necessitem e reportagem fotográfica. -------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: As Trabalhadoras das Autarquias Locais do Município de 

Santiago do Cacém comemoram anualmente o Dia Internacional da Mulher, através da 

realização de iniciativas, cuja organização é da responsabilidade da Comissão constituída para 

o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara municipal apoiar as atividades de 

natureza social, cultural e educativa de interesse para o município, conforme dispõe a alínea u) 

do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Pedido de Prorrogação de Prazo de Execução da Obra - Requalificação de 

Espaço Público no Bairro do Pinhal -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/15, de 02 de julho de 2018, da Divisão de 

Projeto e Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a prorrogação graciosa de prazo de execução por 92 dias, 

ficando a conclusão da obra de Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal, 

prevista para dia 25-05-2020. ------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar os Planos Definitivos de Trabalhos e Cronograma Financeiro atualizados 

para a execução da obra em conformidade com o prazo proposto (92 dias), documento que é 

dado como reproduzido na presente Ata com o número trinta e três ficando arquivado na pasta 

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

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

TRÊS – Aprovar o envio ao empreiteiro, com a informação, que caso, não seja dado 

cumprimento à prorrogação do prazo agora apresentada, desde logo, será efetuada proposta 

para a aplicação de multas contratuais. -------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM – Na sequência do pedido de prorrogação de prazo do empreiteiro 

datado de 21-01-2020, a solicitar a prorrogação de prazo por 92 dias, no qual alega diversos 

motivos que interferiram no normal desenvolvimento da obra e que são aceitáveis. --------------  

DOIS – De acordo com o artº 361º do CCP e Clausula 32ª do Caderno de Encargos do 

Procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: Prédio urbano situado na Rua das Oliveiras, n.º 4, em Cercal do Alentejo, 

da freguesia de Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 4724 de 21/02/2020 - Processo 

2020/300.10.009/22 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 

Histórico de Cercal do Alentejo – Rua das Oliveiras, n.º 4, em Cercal do Alentejo, inscrito na 

matriz sob o artigo 4221 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2395, da 

freguesia de Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------  

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 “AA” correspondente a arrecadação, do prédio situado no Bairro 

Por do Sol, Bloco 10C, 1.º andar, n.º 7 e Fração “O” correspondente a habitação, no prédio 

situado no Bairro Por do Sol, Bloco 10C, n.º 192, em Vila Nova de Santo André, da freguesia 

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

REFERÊNCIA: Documentos de Entrada n.º 4687 e Entrada n.º 4691 de 21/02/2020 – 

Processo 2020/300.10.009/21 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 
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de Vila Nova de Santo André – Fração “AA” correspondente a arrecadação, do prédio situado 

no Bairro Por do Sol, Bloco 10C, 1.º andar, n.º 7 e Fração “O” correspondente a habitação, no 

prédio situado no Bairro Por do Sol, Bloco 10C, n.º 192, em Vila Nova de Santo André, artigo 

matricial 3863 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 1367, 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: OLIVEIRA & FERRO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA, LDA. ------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação de um Hotel Rural -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Porto das Carretas – São Francisco da Serra ------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2019/164 datado 28/11/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Oliveira & Ferro, Serviços de Consultoria, LDA. -----------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Hotel Rural, nos termos do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios - SNDFCI, no prédio denominado “Porto das Carretas”, 

inscrito na matriz rústica sob o artigo 30, secção B e descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Santiago do Cacém com o n.º 366 de 02/06/1997, na freguesia de São Francisco da 

Serra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
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área classificada como de médio risco de incêndio e tem um afastamento à estrema do prédio 

de cerca de 15 m. --------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 30/01/2020. ------------------  

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: JOAQUIM JOSÉ PEREIRA NEVES ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação de dependência agrícola------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Casa Telhada – Santa Cruz. -------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 06/2019/157 datado de 14/11/2019, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Joaquim José Pereira Neves. -------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de dependência agrícola, nos termos do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “Casa 

Telhada”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 226, secção “2A”, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o número 520, na freguesia de União das freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------  

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 baixa perigosidade risco de incêndio florestal e tem um 

afastamento às estremas de 15 metros. -------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 30/01/2020. ------------------  

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: LUÍSA MARIA VALENTIM ----------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Averbamento à certidão de destaque nº 397/2019 -----------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/343, datado de 26/08/2019, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão urbanística em nome de Luísa Maria Vilhena -------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: Proceder ao averbamento retificativo à certidão de destaque nº 397/2019 de 11 

de outubro de 2019, do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 811, descrito na 

conservatória do Registo Predial sob o nº 1681/20200909 com a área de 491,45 m², sito em 

Rua Padre Jorge de Oliveira, nº 1 e 5, freguesia de Alvalade. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- O pedido de destaque foi instruído com um levantamento topográfico, 

da autoria de técnico credenciado, que atesta que a área total do prédio efetivamente existente 

é 488,98 m2 e não 491,45m2, conforme consta na matriz urbana e no registo predial. -----------  

2 –Por se tratar de um erro material na expressão de vontade , previsto no artigo 174º do 

Código do Procedimento Administrativo, retificável a todo o tempo pelo órgão competente 

para a revogação do ato, procede-se à correção da certidão nº 397/2019 (e não 397/2018) 

conforme indicado no título do documento original), nos termos a seguir descritos.--------------  

3- Estamos perante um destaque urbano, ao abrigo do nº 4 do artigo 6º do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação e desta operação resultarão as seguintes parcelas e confrontações, 

a saber: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Área total do prédio urbano efetivamente existente, em conformidade com o levantamento 

topográfico (correspondente ao artigo matricial 811 e descrição predial nº 1681)… 488,98m2 

Área da parcela a destacar ---------------------------------------------------------------416,37 m² 

Área da parcela remanescente -------------------------------------------------------------72,61 m² 

Confrontações da parcela a destacar: ------------------------------------------------------------------  

Norte --------------------------------------------------------------------Rua Pública e António Paulo; 

Sul-------------------------------------------------------------------------------------------José António; 

Nascente------------------Rua Pública, Paulo José, António Paulo e Joaquim Romão Alvalade; 

Poente---------------------------------------------------------------Paulo José e Travessa do Lagar 

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado na Avenida Centenários da Independência, n.º 70, 

em Cercal do Alentejo, da freguesia de Cercal do Alentejo. ------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 5258 de 28/02/2020 - Processo 

2020/300.10.009/23 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 de imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro 

Histórico de Cercal do Alentejo – Avenida Centenários da Independência, n.º 70, em Cercal 

do Alentejo, descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 862, da freguesia de Cercal 

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

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. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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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: UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. ---  

ASSUNTO: Celebração de Protocolo de Cedência de Habitação Municipal. -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.20.604/76, de 26 de fevereiro de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a celebração de um Protoloco, documento que é dado como 

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

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

Reunião, com vista à cedência da fração autónoma designada pela letra “G”, correspondente 

ao 3º Esq., do Bloco C, do prédio sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do 

Cacém, inscrito na matriz predial da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

São Bartolomeu, sob o artigo 2710º, à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 

(ULSLA), destinado exclusivamente a fins habitacionais transitórios de vários profissionais de 

saúde, na área da anestesiologia, que vêm temporariamente desenvolver a sua atividade na 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de Técnicos 

de Saúde no concelho de Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------  

Dois – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei 75/2013, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada na 

Lei 75/2013, de 12 de setembro ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Normativo do Programa Férias Jovens – 2020 --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/900.10.002/4 de 14/02/2020, Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: aprovação do normativo do programa férias jovens – 2020, documento que é 

dado como reproduzido na presente Ata com o número trinta e cinco, ficando arquivado na 

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

Secretário da Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: de acordo com o disposto nas alíneas k) e u) do artigo 33.º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovada na Lei 75/2013, de 12 de setembro ---------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Normativo do Projeto Desporto em Férias -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº2020/900.10.002/9 de 17/01/2020 da Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Desporto ----------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senho Vereador Jaime Cáceres --------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovação do Normativo do Projeto Desporto em Férias 2020, documento que 

é dado como reproduzido na presente Ata com o número trinta e seis, ficando arquivado na 

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

Secretário da Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Projeto Desporto em Férias tem como objetivo a ocupação de crianças 

e jovens no período de férias escolares da Páscoa. O PDF pretende contribuir para a formação 

integral das crianças e dos jovens, através de um conjunto de atividades de cariz extra 

curricular. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.De acordo com o disposto nas alíneas K e U do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovada na Lei 75/2013, de 12 de setembro ------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CIMAL (COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO LITORAL) -  

ASSUNTO: 38ª volta ao alentejo em bicicleta --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/900.10.002/22, informação nº5166 de 12/02/20 da 

Divisão de Cultura e Desporto -----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a CIMAL, no valor de 4.920,00€ (quatro 

mil novecentos e vinte euros) para fazer face aos custos de organização da prova supra 

referida. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O grande interesse que o ciclismo desperta, é um fator que 

corresponde aos anseios da população, dadas as suas características e toda a estrutura logística 

que é promovida.---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Santiago do Cacém também tem tradições nesta modalidade, pelo que é 

grande o carinho com que os munícipes recebem os ciclistas e os eventos velocipédicos. -------  

A Volta ao Alentejo, já anteriormente realizada no Concelho, é uma prova do calendário 

Internacional e terá um elevado acompanhamento dos meios de Comunicação Social, 

incluindo a Televisão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A sua passagem por algumas Freguesias do Concelho constituirá um acontecimento e um 

espetáculo desportivo de relevância. ----------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovada 

na Lei 75/2013, de 12 de setembro ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL ----------------------------------  

ASSUNTO: Triatlo de Santo André -------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/900.10.002/14, informação nº3716 de 03/02/2020 da 

Divisão de Cultura e Desporto -----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a Federação de Triatlo de Portugal, no 

valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para fazer face aos custos de organização do Triatlo de 

Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. O Triatlo de Santo André é um evento que desperta o interesse na 

população dadas as suas características e toda a estrutura logística que o envolve. ---------------  

Esta prova é parte integrante das competições nacionais, pelo que é acrescida de um maior 

interesse desportivo e que contará com a participação de alguns dos melhores atletas 

nacionais. 2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovada na Lei 75/2013, de 12 de setembro ------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES R.L. SANTIAGO 

DO CACÉM -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes/Matinés - Licenciamentos de Diversão Provisória e Especial de Ruído 

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Diversão Provisória nº 2020/450.10.221/33 e 

Licenciamento Especial de Ruído nº 2020/450.10.215/31 de 24/02/2020 da 

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

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

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

Bailes/Matinés nos dias 15 e 22 de março de 2020 no Antigo Cinema do Cercal do Alentejo 

entre as 16h e as 23h. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

SONEGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile/Matiné - Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e 

Licenciamento Especial de Ruído -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória 

nº2020/450.10.221/32 e Licenciamento Especial de Ruido nº2020/450.10.215/30 de 

24/02/2020 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

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

1 Baile/Matiné a realizar no dia 17 de março de 2020 no Salão da Associação de Moradores 

da Sonega no Cercal. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

reunião pelas dez 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 

 

 

________________________________________________ 


