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ATA NÚMERO TRINTA E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

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

MIL E VINTE. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos oito dias do mês de outubro 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 da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

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

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

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – ACTO PARA ASSINALAR A 

CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DAS FLORES E 

DO BAIRRO DO PINHAL ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que terá lugar, no próximo dia dez de outubro, às onze 

horas e trinta minutos, uma pequena cerimónia para assinalar a conclusão daquelas obras, para 

a qual convidou toda a Vereação. -------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que se tratava de um Ato simples que contará também com a presença do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia e outros membros da mesma, tendo em conta a situação de 

pandemia ainda em curso. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

ALVALADE – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO – REDE DE ESGOTOS -----------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a fissura no coletor de esgotos na Rua de S. 

Pedro, para a qual tinha chamado a atenção, havia cerca de um mês, ainda não foi reparada, 

pelo que tem vindo a aumentar, originando mau cheiro no local, apelando para que esta 

situação seja resolvida o mais rapidamente possível.  --------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que tinha comunicado, de imediato, a situação ao Chefe de 

Divisão, o qual foi ao local, nesse mesmo dia, verificar a situação, tendo indicado que o 

coletor ia ser reparado. Acrescentou que irá ver novamente esta situação com os Serviços. -----  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu ainda que aquele era também um problema de 

saúde pública, acrescentando que na Rua 25 de Abril foram tapadas as fissuras das condutas, 

considerando que, se o mesmo fosse feito no coletor da Rua de S. Pedro, evitaria que o esgoto 

continuasse a verter. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

ALVALADE – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO – DÍVIDAS DO SUB-

EMPREITERIO A EMPRESAS LOCAIS -----------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis do Santos questionou se havia informação sobre o desenvolvimento 

da situação relativa à regularização das dívidas a empresas locais relacionadas com aquela 

obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a informação que tinha era de que uma das empresas já tinha 

metido uma ação em Tribunal contra o Subempreiteiro em causa. -----------------------------------  

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

MEDIDAS COVID 19 – RENOVAÇÃO --------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se já tinham sido renovadas aquelas medidas 

para o Município, e quais as que tinham sido consideradas. ------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que já tinha emitido Despacho no sentido da 

renovação das medidas Covid-19, o qual irá submeter à Câmara Municipal, na próxima 

reunião, para ratificação. ------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que são renovadas algumas das medidas que já tinham sido tomadas 

anteriormente, até ao final do ano em curso. ------------------------------------------------------------  

Acrescentou que estas medidas exigiram do Município um esforço financeiro acentuado, 

sendo que só a isenção nos tarifários fixos de água, saneamento e resíduos significou uma 

verba de cerca de menos de cinquenta mil euros por mês de receita. Nos seis meses de 

aplicação das medidas o impacto é de cerca de um milhão de euros, entre a redução da receita 

e a despesa efetuada motivada pela pandemia, a que acresce o facto negativo de se prever uma 

baixa significativa da receita no atual e no próximo exercício. ---------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que, sem deixar de ter em conta o défice nas receitas, 

questionava e sugeria, caso fosse possível à Câmara Municipal, dar algum apoio às Juntas de 

Freguesia, para necessidades complementares relativas às despesas no âmbito da pandemia. ---  

Questionou ainda sobre o número de testes que tinham sido feitos durante o recente surto no 

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

O Senhor Presidente informou que foram feitos mais de três mil testes nas últimas semanas, 

com vista a despistar as eventuais situações de contágio. ---------------------------------------------  

Mais informou que, segundo o que lhe foi transmitido pela Autoridade de Saúde Local, no 

surto que atingiu o Município a cadeia de contactos foi muito extensa, sendo que uma só 

pessoa infetada esteve em contacto com mais cinquenta pessoas, as quais tiveram que ser 

testadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que a Entidade de Saúde Local tem vindo a desenvolver um trabalho 

notável, determinante para se pouparem vidas, cujos custos seriam muito maiores do que os 

que têm sido despendidos na realização de testes. ------------------------------------------------------  

Mais informou que a Câmara Municipal já ressarciu as Juntas de Freguesia pela perda de 

algumas receitas relativas à delegação de competências protocoladas com a Câmara 

Municipal, acrescentando que as mesmas são parceiras da Câmara Municipal em várias ações, 

para as quais são atribuídas verbas, para além das verbas livres de capital e correntes que a 

Câmara municipal transfere, sem as quais ficaria muito limitada a intervenção das mesmas, 

tendo em conta as reduzidas verbas que recebem do Orçamento de Estado. -----------------------  

Informou ainda que tem vindo a ser discutido com as juntas de freguesia o orçamento para o 

próximo ano e que nenhuma colocou questões relativas a um maior apoio por parte da Câmara 

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

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que não houve por parte da Administração Central 

qualquer reforço financeiro para as Juntas de Freguesia, quando estas viram aumentar as suas 

despesas no início do novo ano letivo, sobretudo em produtos de limpeza e materiais de 

expediente, devido à situação de pandemia. -------------------------------------------------------------  

Mais referiu que consta que vão ser feitos mais cortes nos fundos para as autarquias, 

provenientes do Orçamento de Estado, o que agravará ainda mais a situação.  --------------------  

Acrescentou que com a colaboração e articulação entre as autarquias relativamente à execução 

das suas competências, contribuirá para responder com maior eficácia à situação. ----------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que havia pessoas que consideravam que havia 

algum exagero na quantidade de testes efetuados, posição que não acompanhava, por 

considerar que devem ser feitos os testes necessários de forma a dominar o foco de infeção, 

para garantir a segurança de todos. ------------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que acompanham as medidas tomadas pela Câmara Municipal e Autoridade de 

Saúde nesta matéria, conscientes de que as mesmas implicam o aumento da despesa do 

Município, por considerarem que importa sobretudo prevenir e controlar eventuais surtos. -----  

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

PANDEMIA – CORONA VÍRUS – PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA ----  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou se a Câmara Municipal já tinha indicado as 

prioridades do Município solicitadas pelo Governo no âmbito do Plano de Recuperação e  

Resiliência face à situação de pandemia, acrescentando que gostaria que as mesmas lhe 

fossem facultadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que ainda não foi dada resposta.  ------------------------------------  

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

MUNICÍPIO – REQUALIFICAÇÃO DE PARQUES INFANTIS ------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou quais tinham sido os parques intervencionados 

e que tipo de requalificação foi feita. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira começou por esclarecer que os parques infantis, fora das 

escolas, são da responsabilidade das Juntas de Freguesia, exceto o Parque Infantil, sito na 

Courela Grande, o qual também foi requalificado. -----------------------------------------------------  

Mais informou que a Câmara Municipal tem estado a fazer uma grande intervenção de 

requalificação de parques infantis das escolas. ----------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou também que na EB1 de Deixa-o-Resto foi 

colocado sombreamento e melhorado o piso de um espaço de recreio. ------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que no orçamento do próximo ano será incluída 

uma verba para prosseguir com a intervenção nos parques das escolas, de forma a que todas as 

EB1 fiquem com campos de jogos, se houver espaço para o efeito. ---------------------------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – S. SEBASTIÃO - LIMPEZA DE ESPAÇOS 

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

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que constatara que já tinha sido limpo o espaço em 

frente à Capela, faltando limpar nos extremos do terreno, questionando se o espaço contíguo 

às vivendas, perto do quartel da GNR era público ou privado e senão ia ser limpo. ---------------  

O Senhor Presidente informou que se tratava de lotes de terreno privados. ------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que os proprietários dos lotes serão notificados 

para os limparem, logo que esteja em fase de conclusão a limpeza dos espaços públicos 

contíguos que está a ser feita pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

Acrescentou que as ações de limpeza dos espaços públicos prosseguem no Rio da Figueira e 

Herdade do Canal e, posteriormente, será concluída a limpeza, em S. Sebastião. -----------------  

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

CIDADE DE SANTIAGO – DANIFICAÇÃO DE PASSEIOS POR VIATURAS 

PESADAS ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que vários passeios estão danificados em diferentes 

locais da Cidade, alguns por ação de viaturas pesadas que passam sobre os mesmos, como 

verificou junto à superfície comercial Continente, considerando que era importante identificar 

quem causa estes danos, para que possam ser responsabilizados. ------------------------------------  

Mais referiu que se trata de pequenas reparações que é preciso executar. ---------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que os danos nos passeios acontecem quando os 

condutores das viaturas pesadas calculam mal o ângulo da manobra, acrescentando que nem 

sempre as pessoas que vêm estas situações tiram a matricula das viaturas e comunicam aos 

Serviços Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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Relativamente à reparação dos passeios, informou que a Câmara Municipal dispõe apenas de 

um calceteiro, o qual esteve um ano de baixa. Mais informou que está a ser dada prioridade às 

reparações dos passeios no Centro Histórico da Cidade. ----------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de outubro de 

dois mil e vinte eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.559.553,75 € (quatro milhões quinhentos e cinquenta e 

nove mil quinhentos e cinquenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) --------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 250.723,32 € (duzentos e cinquenta mil setecentos e 

vinte e três euros e trinta e dois cêntimos) ---------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: VIBEIRAS, S.A. --------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação de prazo da empreitada de “Requalificação da Praça D. 

Manuel I e zonas envolventes em Alvalade”  ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.001/12, de 30/05/2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM –Ratificar o meu ato administrativo, praticado em 30-09-2020 de 

aprovação da prorrogação legal do prazo de execução, da empreitada em referência, passando 

a conclusão da obra a ficar prevista para 15-11-2020. -------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a retificação dos elementos agora apresentados e que são dados como 

reproduzidos na presente Ata, com o número cento e quarenta e quatro, ficando arquivados na 

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

Secretário da reunião, designadamente, o Plano Definitivo de Trabalhos, Mão-de-Obra, 

Equipamentos e Cronograma Financeiro atualiza dos para a execução da obra, em 

conformidade com o prazo que agora se propõe. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -A empreitada de Requalificação da Praça D. Manuel I e zonas 

envolventes, em Alvalade, foi adjudicada à empresa Vibeiras -Sociedade Comercial Plantas, 

S.A., e consignada em 22 de novembro de 2019.  ------------------------------------------------------  

DOIS – Foi apresentado pelo empreiteiro, em 28-09-2020, um pedido de prorrogação de 

prazo legal, por um período de 62dias, com as seguintes alegações:---------------------------------  

-A ocorrência de suspensão de parte dos trabalhos da empreitada, por razões de execução de 

sondagem mecânica e manual e trabalhos de arqueologia, assim como a descoberta de poços 

com vestígios arqueológicos num traçado de coletor pluvial a construir. ---------------------------  

-A execução de trabalhos complementares de reforço de drenagem doméstica, não previstos e 

execução de trabalhos de drenagem doméstica (pelo dono de obra) em simultâneo com a 

intervenção dos trabalhos de rede pluvial previstos, o que influenciou o rendimento 

inicialmente previsto. ---------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS - Artigo 361.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, e clausula 32ª 

do Caderno de Encargos do procedimento em causa. --------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DA LUZ  ------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

Consumo de Água no 3.º escalão nas faturas n.º 001/86482/2020 no valor de 112,58€ e nº 

001/92609/2020, no valor de 308,11€ código consumidor 991610  -------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Quinta Limão, Vale Verde, Santiago do Cacém. -------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/131, de vinte e três de setembro da 

Divisão Geral de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 15,33€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a 

redução de 34,70€ na tarifa variável da Água (sem IVA), na fatura nº 01/86482/2020 e 

autorizar a redução de 43,55€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a redução de 162,98€ 

na tarifa variável da Água (sem IVA), na fatura nº 01/92609/2020.  ---------------------------------  

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. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: NOVA CARPINTARIA DO MIRA LDA. ------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 38 da Expansão III da Zona 

Industrial Ligeira de Santo André. ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2000/300.50.200/4 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM - Aprovar a transmissão do Direito de Superfície do Lote nº 38 da 

Expansão III da Zona Industrial Ligeira de Santo André, inscrita na matriz predial urbana sob 

o artigo nº 4619ºe descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel 

sob a ficha nº 03093/211096da freguesia de Santo André, de Nova Carpintaria do Mira Lda, 

para Pricorna, Unipessoal Lda., com o NIPC 510682553, com Sede em Rua da Emenda, nº 69 

–1º em Lisboa, representada pelo gerente Christian Louboutin, com o NIF 259795674. ---------  

DOIS – Autorizar a alteração de uso do Lote de Serviços para Comércio e Serviços; ------------  

TRÊS – Deve o requerente 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 a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS - Conforme previsto na Cláusula Quinta do Documento Complementar da Escritura. ---  

TRÊS - Conforme solicitado por requerimento de 01 de setembro do corrente ano.--------------  

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

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

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

ENTIDADE: SÓNIA GIRANTE -ENCARREGADA DE EDUCAÇÃO  ----------------------  

ASSUNTO: Agradecimento à Câmara Municipal de Santiago do Cacém  --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.20.604/564 da Divisão de Educação, Ação Social e 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento de uma Encarregada de Educação, à 

intervenção e ajuda aos pais e crianças das Escolas Básicas do Concelho, prestada pela 
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Câmara Municipal de Santiago do Cacém, na colocação de funcionários, até à resolução final 

da atribuição de tarefeiras por parte do Ministério da Educação. -------------------------------------  

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

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 Largo dos Caeiros, em Cercal do Alentejo, da 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 23372 de 28/09/2020 -Processo 

2020/300.10.009/43 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 –Largo dos Caeiros, em Cercal do Alentejo, inscrito na matriz 

sob o artigo 2361 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 1986, 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 de23 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 “D”, do prédio urbano situado na Av.ª Manuel da Fonseca, n.º 13-

15-17, em Santiago do Cacém, União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 23124 de 24/09/2020 -Processo 

2020/300.10.009/40 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Santiago do 

Cacém –Fração “D”, correspondente a habitação, do prédio urbano situado na Av.ª Manuel da 

Fonseca, n.º 13-15-17, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 3518 e descrito 

na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 1654, da União das Freguesias de Santiago do 

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 
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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: PAULA MARIZA CORREIA DIAS DE MIRANDA ----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Passeio das Barcas, nº 95, 1º E, Vila Nova de Santo André. -----------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/307, datado de 24-09-2020, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Paula Mariza Correia Dias de Miranda. -----  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, correspondente à 

habitação designada por fração autónoma "AB", sita no Passeio das Barcas n.º 95, 1.º Esq. 

(anterior Bairro do Pica Pau -Banda 6, Edificio1, 1ºEsq.), 7500-170 em Vila Nova de Santo 

André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4266e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob os n.ºs 1627/19920313,da freguesia de Santo André, com o valor de 

transação de 99.500,00 € (noventa e nove mil e quinhentos euros).  ---------------------------------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

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

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

Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PAULA MARIZA CORREIADIAS DE MIRANDA -----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Passeio das Barcas, nº 83, 1º B, Vila Nova de Santo André, freguesia de 

Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/308, datado de 24-09-2020, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Paula Mariza Correia Dias de Miranda. -----  

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

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

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

Barcas, nº 83, 1º B, correspondente à habitação designada por fração autónoma "U", sita no 

Passeio das Barcas n.º 83, 1.º B (anterior Bairro do Pica Pau -Banda 6, Edifício3, 1.º B), 

7500-170 em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4268 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 1620/19920310,da freguesia de Santo 

André, com o valor de transação de 110.000,00 € (cento e dez mil euros).  ------------------------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, na sua atual redação), o Município de 

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

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

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana. -------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: NATÉRCIA VIERA NEREU PARENTE SANTOS ------------------------------  

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

de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André  --------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Correspondente à habitação designada por fração autónoma "A”, sita no 

Bairro do Pinhal- Rua do Loureiro, Bloco B6, n.º 1 – R/ch, 7500-180 em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/301 datado de 21-09-2020, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Natércia Vieira Nereu Parente Santos.  -------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Vila 

Nova de Santo André, correspondente à habitação designada por fração autónoma "A”, sita no 

Bairro do Pinhal-Rua do Loureiro, Bloco B6, n.º 1 – R/ch, 7500-180 em Vila Nova de Santo 

André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2496 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob os n.ºs 607/19890306, da freguesia de Santo André, com o valor de 

transação de 90.000,00 € (noventa mil euros).  ---------------------------------------------------------  

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

pretende exercer o Direito de Preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lein.º307/2009, de 23/10, na sua atual redação), o Município 

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

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

Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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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 os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem com o a 

realização da reabilitação do edificado, concedendo lhes no âmbito da respetiva ARU, apoios 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Declaração de caducidade do Ato Administrativo de Admissão da 

Comunicação Prévia no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. ---------  

LOCALIZAÇÃO: Zil Expansão IV Lote 41 Vila Nova de Santo André–da freguesia de 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 05/2008/118datado de 04-11-2008, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Modelo Especial, Lda. --------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o projeto de decisão de declaração de caducidade da comunicação 

prévia referente ao processo supra identificado, concedendo-se um prazo de 10 dias para 

audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto:1. É declarado deserto o procedimento que, por causa 

imputável ao interessado, esteja parado por mais de 6 meses, salvo se houver interesse público 

na decisão do procedimento, sendo que, a deserção não extingue o direito que o particular 

pretendia fazer valer. 2. O local da obra a que se refere o processo, foi visitada por diversas 

vezes pelo Serviço de Fiscalização, tendo sido verificado que não foi efetuada qualquer obra;   

De Direito: Nos termos dos nºs 2 e 5 do artigo 71 do Regime Jurídico da Edificação e 

Urbanização aprovado pelo DL 555/99, de 16/12, na atual redação) e de acordo com 

osartsº121 º e 122º do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Decisão final da caducidade do ato de instrução de procedimento no âmbito 

do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e do Código do Procedimento 

Administrativo- ---------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Nova da Glória, lote 1 em São Domingos  --------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2016/156 de 12.08.2016 em nome de António Manuel 

Gonçalves Revez Guerreiro, da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística - -----------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a decisão final da caducidade do ato de instrução de procedimento, de 

acordo com o nº 5 do artigo 71º do RJUE e do artigo nº 93.º do CPA, uma vez que a Sra. 

Maria José Pereira de Matos Guerreiro, na qualidade de esposa e também proprietária do 

prédio, veio solicitar o cancelamento do referido processo, uma vez que deu entrada de novo 

processo para o local em causa (processo 01/2019/68). ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:1. Requerimento com o nº de entrada 3952 de 14.02.2020. ------------------  

2.Nos termos do nº 5 do artigo 71º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e artigo 

93.º do Código do Procedimento Administrativo.  -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reunião pelas onze horas. ---------------------------------------------------------------------------- ------- 

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

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

Municipal Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, 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 

 

________________________________________________ 


