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ATA NÚMERO TRINTA E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E DOIS DE OUTUBRO 

DE DOIS MIL E VINTE. --------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e dois 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.  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número trinta e 

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

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

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

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

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – RUA DO HOSPITAL CONDE DO BRACIAL  

E RUA PADRE HERMANO LIMA– ILUMINAÇÃO --------------------------------------------   

O Senhor Vereador Óscar Ramos informou que na Rua do Hospital Conde do Bracial havia 

dois candeeiros de iluminação pública que estavam desativados.  -----------------------------------  

Mais informou que a Rua Padre Hermano Lima tinha pouca iluminação. Acrescentou que 

ainda não tinha sido colocada a placa da toponímia nesta Rua. ---------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que será vista a situação da iluminação naqueles 

locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que ia ver com os Serviços a questão da 

colocação da placa da toponímia naquela via. -----------------------------------------------------------  

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

INTEMPÉRIE NO MUNICÍPIO  ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que no comunicado da Câmara Municipal foram 

reportadas várias situações de estragos que resultaram da intempérie que assolou o Município 

no início da semana, questionando sobre os factos que sucederam, o que tinha falhado e as 

responsabilidades inerentes, nomeadamente na EB1 nº 3 de Santo André, entre outras 

situações pontuais. Acrescentou que na Rua dos Lírios, no Bairro das Flores, tinha verificado 

que uma tampa da rede de saneamento estava a deitar muita água, como nunca tinha 

observado naquele local, até porque se tratava de um ponto elevado, pelo que gostaria de 

perceber o que causou esta situação. ----------------------------------------------------------------------  

Sugeriu que fosse feito um levantamento de todos os problemas verificados, para que sejam 

tomadas medidas preventivas relativamente a eventuais situações futuras. -------------------------  

O Senhor Presidente referiu que as situações que se observaram resultaram da chuva intensa 

que atingiu o Município. Acrescentou que a inundação na EB1 nº 3 se deveu também ao 

entupimento do algeroz, porque a caleira estava obstruída com uma bola, pelo que entrou água 

nas tubagens do ar condicionado que inundou a entrada e uma sala onde estavam 

computadores e quadros interativos. ----------------------------------------------------------------------  

Mais informou que durante a tarde do dia da intempérie tinha sido alertado pelo Comandante 

Distrital da Proteção Civil que o Município de Santiago do Cacém e o Município de Sines iam 
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ser os mais fustigados, acrescentando que se tratava de fenómenos extremos, cada vez mais 

frequentes, classificados como tempestades. ------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que as situações nas caixas das redes de saneamento básico resultam, em parte, 

do facto de haver situações de ligação da rede de esgotos aos pluviais, acrescentando que estas 

situações são corrigidas sempre que são detetadas. -----------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que considerava lamentável que algumas pessoas usassem as redes sociais 

para fazer aproveitamento politico das desgraças, com o objetivo de culpar as autarquias de 

uma situação que as ultrapassa. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que poderá ser necessária a limpeza de algumas 

sargetas, devido a acumulação de detritos, dado que não tem chovido o suficiente para os 

arrastar.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que pode haver algumas falhas das entidades responsáveis pelas diferentes 

infraestruturas públicas, mas muitas pessoas falam de coisas que não dominam, em termos 

técnicos, fazendo criticas pouco corretas, injustas e sem fundamento. ------------------------------  

Mais referiu que era preciso verificar regularmente a cobertura da EB1 nº3, tendo em conta o 

histórico das bolas que têm sido encontradas na mesma, as quais podem voltar a causar 

problemas de entupimento do algeroz. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que foi escoada a água dos espaços atingidos e 

que se procedeu à secagem da tubagem e equipamento informático, sendo que os quadros 

interativos não foram atingidos, por se encontrarem num plano acima, na sala inundada. -------  

Relativamente à grande quantidade de água que saia pela caixa de saneamento na Rua dos 

Lírios, referiu que poderá resultar de algum problema técnico como aquele que foi detetado 

numa outra caixa, perto daquele local, junto à qual era frequente surgir um buraco, devido a 

um by passe que estava danificado. Acrescentou que estes problemas também surgem quando 

os pluviais são ligados à rede de esgotos. ----------------------------------------------------------------  

Mais informou que uma equipa dos Serviços de Saneamento fez um levantamento destas 

situações na Cidade de Santo André, mas não detetaram problemas significativos, somente um 

problema maior junto ao Centro de Saúde. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que o equipamento informático da EB1 nº 3 de 

Santo André estava a ser testado e que tudo indicava que estão em condições de 

funcionamento. Mais referiu que o problema que se levantou, num primeiro momento, quando 

se verificou a inundação, foi saber o que se podia ligar, dado que se desconhecia o que tinha 

sido afetado na instalação elétrica. Acrescentou que os estragos não foram grandes e os alunos 

só não tiveram um dia de aulas, informando também que a situação não teve a ver com as 

obras de requalificação daquela Escola. ------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a questão das bolas que são inadvertidamente atiradas pelas crianças para a 

cobertura, onde ficam presas, terá de ser acautelada, para evitar que aquela situação se repita 

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

Relativamente à situação da caixa de saneamento, na Rua dos Lírios, informou que se tratava 

de um problema antigo, o qual se repete sempre que chove muito. Acrescentou que se tratava 

de um ponto onde os pluviais dos dois bairros se encontram, aumentando o caudal, sendo que 

já tinha sido feita uma intervenção naquele local, pelo que se supunha que o problema estava 

resolvido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que também se aprende com estas situações. -----------------------------------  

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

CERCAL DO ALENTEJO – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO -------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que estas obras se arrastavam no tempo, 

questionando sobre o ponto de situação das mesmas. --------------------------------------------------  

Mais referiu que lhe constou que também havia problemas de atraso no pagamento aos 

trabalhadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente informou que tinha visitado aquelas obras, na sexta-feira, da semana 

anterior, acompanhado do Chefe da Divisão de Projeto e Obras, onde verificaram que estavam 

em curso três frentes de trabalho com cerca de quinze trabalhados, sendo que seriam 

necessários mais, para recuperar o atraso no desenvolvimento da mesma. Situação que se 

agravou com a chuva. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o subempreiteiro inicial já foi afastado, e que não tendo sido possível à 

empresa Vibeiras chegar a um acordo com um novo subempreiteiro, a mesma recorreu a uma 

empresa de trabalho temporário. Mais informou que o Presidente da Junta de Freguesia lhe 

reportou que havia trabalhadores que não tinham recebido o seu salário. Situação que 

comunicou, de imediato, à empresa Vibeiras, a qual tentou contactar com o responsável da 

empresa de trabalho temporário, o que não conseguiu, pelo que aquela empresa regularizou a 

situação dos trabalhadores. ---------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que há empresas oportunistas que exploram os trabalhadores, pelo que, se alguém 

conhecer estas situações deverá contactar as entidades publicas, nomeadamente juntas de 

freguesia, Câmara Municipal e Forças de Segurança, para que estas possam acionar os meios 

no sentido de corrigir estas situações. --------------------------------------------------------------------  

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

REMOÇÃO DE COBERTURAS DE AMIANTO DE EDIFÍCIOS PUBLICOS NO 

MUNICÍPIO – PROTOCOLO COM ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -----------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre a evolução deste assunto, acrescentando 

que lhe constou que o Governo iria assumir os custos desta operação, na totalidade. -------------  

O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal ainda não recebeu a resposta ao oficio 

que dirigiu ao Ministério da Educação sobre este assunto. Acrescentou que a Delegada 

Regional da Educação tinha informado que ia ter uma reunião com a Secretária de Estado da 

Educação à qual ia colocar o assunto. --------------------------------------------------------------------  

Mais informou que se tratava de uma candidatura aos Fundos Comunitários, cujo montante, 

repartido por todos os municípios, não será suficiente para as obras a executar.-------------------  

Acrescentou que esta situação tem que ser definida rapidamente, para ser incluída no 

orçamento para o próximo ano. ----------------------------------------------------------------------------  

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

MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM- COVID – 19 ---------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o ponto se situação da pandemia no 

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

O Senhor Presidente informou que o recente surto tinha sido controlado e que havia cinco 

casos ativos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e um de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5.675.081,71€ (cinco milhões seiscentos e setenta e cinco 

mil e oitenta e um euros e setenta e um cêntimos). -----------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 251.193,33€ (duzentos e cinquenta e um mil cento e 

noventa e três euros e trinta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Décima Alteração às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte/Dois Mil e Vinte 

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

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte.  -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Aprovar a Décima Alteração às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte/Dois 

Mil e Vinte e Três, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número 

cento e cinquenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 

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

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

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

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

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

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU, e ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Décima Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte.  -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte.  -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Décima Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte, 

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

um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Executivo 

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

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

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

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

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

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

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARQUES E MARQUES, SALSICHARIA REGIONAL ALENTEJANA, 

LDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 2 do Loteamento Municipal da 

Zona de Indústria Ligeira, Exp. I, em Vila Nova de Santo André. ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.200/8, de 27/03/2018, Divisão de Administração e 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a empresa “Marques & Marques, Salsicharia Regional Alentejana, 

Lda.”, a constituir hipoteca sobre o Lote nº 2 sito no Loteamento Municipal da Zona de 
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Industria Ligeira, Exp. I, em Vila Nova de Santo André, junto da Caixa de Crédito Agrícola 

Mutuo da Costa Azul, e que a mesma prevaleça em caso de reversão. ------------------------------  

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

de constituição do direito de superfície. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança -Execução de 

arruamentos e arranjos exteriores do loteamento nº 40.007/1998, em Vale Matanças -

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/14 de26-06-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, o Senhor  Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior. ----------------------------------------  

DOIS –Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS-Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, 

Técnico Superior.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. ------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar Minuta de Protocolo de parceria entre o Município de Santiago do 

Cacém e Transiberia Productions, Unipessoal Lda.  -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/900.20.603/53, da Divisão de Cultura e Desporto.  ------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a proposta de Protocolo de parceria entre o Município de Santiago do 

Cacém e Transiberia Productions, Unipessoal Lda, documento que é dado como reproduzido 

na presente Ata, com o número cento e cinquenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao 

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

FUNDAMENTOS: DE FACTO: A presente parceria contribui para o alargamento e 

diversidade da resposta cultural do Município; Contribui para o fomento da criação artística, 

para o alargamento da programação cultural e para o desenvolvimento de públicos; tem como 

objetivo reforçar a oferta artística e o acesso às artes, numa perspetiva de participação da 

população, no Município de Santiago do Cacém, dirigindo a sua intervenção, 
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preferencialmente, junto de escolas, instituições sociais e culturais. Caracteriza-se por um 

forte cariz criativo, inovador com qualidade artística e pedagógica.  --------------------------------  

DE DIREITO: O Município dispõe de atribuições no domínio do património e cultura e 

compete à Câmara Municipal a constituição de parcerias para recuperação e divulgação do 

património cultural, nos termos e para efeitos da alínea e) do nº2 do artigo 23º e da alínea o) 

do nº1 do artigo 33º todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente observou que os grupos locais serão envolvidos nas 

iniciativas culturais a desenvolver no âmbito do projeto. ----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que esta era uma preocupação, considerando 

importante concretizar o envolvimento dos artistas locais nas iniciativas. --------------------------    

Acrescentou que as pessoas estão cada vez mais ocupadas, o que faz com que se esteja a 

perder o espirito coletivo.-----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que não havia nada melhor para as dinâmicas 

culturais que as iniciativas partirem do próprio povo, sendo que havia algum tempo que se 

notava o crescimento da tendência para uma dependência das autarquias. -------------------------  

Acrescentou que com estes projetos é possível integrar iniciativas nas candidaturas que 

contribuirão para o aumento da dinâmica cultural do movimento associativo. ---------------------  

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Hasta Pública –Venda de Lotes destinados a habitação unifamiliar ------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Courela do Baleizão, em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT -2020/300.10.005/321. -------------------------------  

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

de 8 lotes de terreno, identificados pelos nºs 57 a 64, destinados a construção urbana –

habitações unifamiliares, sitos no Loteamento Municipal Courela do Baleizão, em Vila Nova 

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

DOIS – Efetuar a hasta pública no próximo dia 03 de dezembro de 2020, pelas 10:00 horas, 

na Sala de Sessões da Sede do Município. ---------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, documento que é dado como reproduzido na 

presente Ata, com o número cento e cinquenta e três, 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 previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

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

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

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

ENTIDADE: CANSYFREE, LDA ---------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo de Execução da Empreitada de Requalificação e 

Modernização dos Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do Rio de Figueira em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/25, de 16 de outubro de 2019, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Um –Ratificar o meu Acto administrativo de aprovação da prorrogação 

graciosa do prazo, por 45dias, ficando a conclusão dos trabalhos prevista para o dia 

01.12.2020, praticado em 16-10-2020 exarado sobre o documento interno com o registo nº 

23609, anexo nº 5. -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –Foi apresentado pelo empreiteiro, Cansyfree, Lda,em 14-10-2020 

um pedido de prorrogação graciosa do prazo, por um período de 45 dias. --------------------------  

A fundamentação apresentada, sustenta-se no impacto que a atual Pandemia do Coronavírus 

tem tido na gestão diária dos recursos necessários para a execução dos trabalhos, 

inviabilizando o bom andamento do trabalho. -----------------------------------------------------------  

Dois –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 

de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 32ª do 

Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação da Actualização da Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços 

Definitivo-Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas residuais 

no loteamento da Agiltrata -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.001/30, de 10/12/2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM-Aprovar a retificação da descrição do “assunto” da proposta de agenda nº 

23148, aprovada por deliberação de Câmara de 15-10-2020.  ----------------------------------------  

Pelo que, onde se lia: Aprovação da Actualização da Conta Final e Cálculo de Revisão de 

Preços Provisório -Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas residuais 

no loteamento da Agiltrata, deve ler-se: Aprovação da Actualização da Conta Final e Cálculo 

de Revisão de Preços Definitivo -Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de 

águas residuais no loteamento da Agiltrata. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -Nos termos do artigo 174º do novo Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo DL nº 4/2015, de 7 de janeiro na redação atual. -------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime 

Cáceres, eleitos da CDU. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LARA MÓNICA PIRES SOARES ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/329 de 08/10/2020 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Lara Mónica Pires Soares. ------------------------------------------  

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, do prédio urbano 

sito no Bairro do Pinhal, Bloco A3, nº 9, correspondente ao 2º andar, nº 4 – Tipo 5 – Duplex, 

em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, 
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inscrito na matriz sob o artigo 2503 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

599/19890306, Vila Nova de Santo André.  -------------------------------------------------------------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, 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 ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

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

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

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

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

3 - Não obstante esta prorrogativa legal, 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. ----------------------  

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: Fração “F”, correspondente ao 2.º direito, do prédio urbano situado no 

Bairro do Porto Velho, n.º 24 em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  ----  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24894 de 12/10/2020 - Processo 

2020/300.10.009/47 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

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

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

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

de Vila Nova de Santo André – Fração “F”, correspondente a habitação - 2.º direito, do prédio 

urbano situado no Bairro do Porto Velho, n.º 24 em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 1496 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1315/19910110, da freguesia de Santo André.  ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO –PLATAFORMA 

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

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

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado na Rua da Alegria, n.º 8 (Bairro da Petrogal) em 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24632 de 09/10/2020 -Processo 

2020/300.10.009/45 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

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

de Vila Nova de Santo André – Prédio urbano situado no Bairro de Santo André, Casa n.º 8, 

atualmente designado de Rua da Alegria, n.º 8 (Bairro da Petrogal) em Vila Nova de Santo 

André, inscrito na matriz sob o artigo 2586 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 370, 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: ATLANTIKAMPER, SOCIEDADE AUTONOMA ------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade. ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: “Vale das Sobreiras” em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/316 e informação técnica n.º 22142/2020, de 01-10-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio RÚSTICO denominado “Vale das Sobreiras” em Santa Cruz, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 65, Secção “2 B”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

430/20100302, com área total 5,8227 há em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Pedro Alexandre Tomé de Freitas 

Mariguêsa e Marie Amat. -----------------------------------------------------------------------------------  

2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 23259, de 25/09/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Vale das 

Sobreiras” em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 65, Secção “2 B”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 430/20100302, com área total 5,8227 há em Santa 

Cruz, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a 

favor de Pedro Alexandre Tomé de Freitas Mariguêsa e Marie Amat. ------------------------------  
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2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  

3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------  

4- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: EVANGELINA MARIA ROSA NEVES --------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Cumeadas” em Santiago do Cacém, União de Freguesias de Santiago do 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/318 e informação técnica n.º 22344/2020, de 06-10-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

o prédio MISTO denominado “Cumeadas” em Santiago do Cacém, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 352, Secção “L”, e com o artigo urbano 1605, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 3665/20110708, com área total 40133 m²em Santiago do Cacém, União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, pretende celebrar 

escritura de compra e venda a favor de Madrugada do Futuro-Gestão Imobiliária, Limitada e 

João Francisco Moreira dos Santos. ----------------------------------------------------------------------  

2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 23938,de 01/10/2020, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO denominado 

“Cumeadas” em Santiago do Cacém, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz 

e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 352, Secção “L”, e com o 

artigo urbano 1605, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3665/20110708, 

com área total 40133 m²em Santiago do Cacém, União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, pretende celebrar escritura de compra e venda a favor 

de Madrugada do Futuro-Gestão Imobiliária, Limitada e João Francisco Moreira dos Santos. 

2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.  

3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.  -----------------------------  

4- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento físico do prédio pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  

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

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

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

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Imóveis localizados no Centro Histórico de Santiago do Cacém, no Largo 

Almeida Garrett, n.ºs 4, 5 e 6 e Rua Dr. António José de Almeida, n.º 22, da freguesia da 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ------------  

REFERÊNCIA: Documentos de Entrada n.º 25205, 25204 e 25203 de 15/10/2020 - Processo 

2020/300.10.009/52 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 – Imóveis localizados no Centro Histórico de Santiago do Cacém, no Largo Almeida 

Garrett, n.º 4, 5 e 6 e Rua Dr. António José de Almeida, n.º 22, inscritos na matriz predial 

urbana sob os artigos 2268, 390 e 374, e descritos na Conservatória do Registo Predial sob os 

n.ºs 3452, 3958 e 3949, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, com os respetivos valores de transação de 86.570,00€, 57.858,55€ e 

22.200,00€.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo58.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 com o 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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO –PLATAFORMA 

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

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito emÁrea 

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

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 356 em Vila Nova de 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24928 de 13/10/2020 -Processo 

2020/300.10.009/48 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

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

de Vila Nova de Santo André – Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 356, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1699 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 727/19900212, da freguesia de Santo André, com o valor de 

transação de120.000,00 € (cento e vinte mil euros).  ---------------------------------------------------  

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, âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Manutenção da Acreditação do Laboratório Municipal --------------------------  

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

REFERÊNCIA:2020/150.10.702/9 de 27-02-2020 da Divisão de Sistemas de Informação e 

Qualidade (DSIQ) -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Ata da reunião de Revisão pela Gestão que foi realizada no 

passado dia 04-09-2020, na qual foram analisados diversos assuntos relativos ao 

funcionamento do Laboratório e ao cumprimento da norma, “NP EN ISO/IEC 17025:2018 -

Requisitos Gerais de competência para Laboratórios de Ensaios e Calibração”, pela qual se 

rege a manutenção da Acreditação do Laboratório Municipal (com certificado de acreditação 

Nº L0623-1), documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento 

e cinquenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 

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

FUNDAMENTOS: Nos termos definidos no ponto, “5.5.4.1 -Responsabilidades da Gestão 

do Laboratório”, do Manual da Qualidade do Laboratório que refere o seguinte: “Acompanhar 

a revisão anual pela Gestão e apresentar os respetivos resultados ao Executivo”. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Arrendamento de Prédio Urbano para instalação do Arquivo Intermédio. ---  

LOCALIZAÇÃO: Rua 1º de maio, nº 22, R/C, em Santiago do Cacém. --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.201/166, de 08/10/2020, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o arrendamento a Rogério Luz, Lda, da Fração “AN” do Prédio 

Urbano inscrito na matriz sob o artigo 3865º, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para aí funcionar o Arquivo Intermédio do Município.  

Dois – Aprovar a renda mensal no montante de 1 500,00 €. ------------------------------------------  

Três – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número cento e cinquenta e cinco, ficando arquivado na 

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

Secretário da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o documento interno nº 20267, do processo nº 

2020/150.20.201/31.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2020-10-22                                                                                                          13 de 13 

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

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

ENTIDADE: OSVALDO ÉNIO ------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento de apoio na apresentação do livro "A Cegonha". --------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/950.20.300/10 de 12/10/2020. ----------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do email remetido pelo Senhor Osvaldo Énio, onde agradece 

a presença do Senhor Vereador Jaime Cáceres, e o apoio prestado pelos trabalhadores da 

Biblioteca Municipal José Manuel do Tojal, na sessão da apresentação do seu livro "A 

Cegonha", realizada no passado dia 10 de outubro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Municipal Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

______________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


