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ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZ DE DEZEMBRO DE DOIS 

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

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

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, em Santiago do Cacém, 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: ----------------------------------- 

CONTENTORES DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE ITÁLIA  ---------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos informou que lhe foi remetido um e-mail dando conta de 

que terá sido recusada a entrada daqueles contentores no Porto de Sines e que os mesmos vão 

ser colocados no Aterro da RESIM, sito no Pinhal da Maria da Moita. -----------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que ia ver este assunto com a empresa Águas de 

Santo André que gere aquele Aterro. ---------------------------------------------------------------------  

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

SEDE DO MUNICÍPIO – DECORAÇÕES DE NATAL 2020 -----------------------------------  

O Senhor Presidente informou que as decorações foram concebidas e executadas pelos 

trabalhadores da Autarquia, com materiais do ano anterior que foram reciclados, e mais algum 

que foi adquirido. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que o objetivo das decorações na Sede do Município e o reforço da iluminação 

do espaço público é proporcionar aos munícipes o espirito de Natal, tendo em conta a situação 

de pandemia que se vive. Acrescentou que muitas pessoas se mostraram interessadas em 

visitar os arranjos de Natal expostos na Sede do Município, o que foi permitido, cumprindo as 

condições de higiene e segurança, as quais têm manifestaram o seu agrado pela iniciativa. -----  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que os arranjos de Natal estão bonitos, acrescentando 

que é preciso fazer alguma coisa que ajude a combater a tristeza geral das pessoas pela 

situação que se vive, e também no que respeita às atividades económicas e culturais, com os 

devidos cuidados e rigor na aplicação das medidas de segurança, para que a vida prossiga com 

a normalidade possível. -------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que, havia alguns anos, tinha sugerido o que agora está a ser feito pela Câmara 

Municipal, no referente à aquisição progressiva de materiais para executar por meios próprios 

os arranjos de Natal, o que permite uma maior economia de recursos, considerando que se 

trata de uma boa opção a qual deverá prosseguir. -------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos saudou as decorações de Natal, em particular no edifício 

da Câmara que estão com muito bom gosto. ------------------------------------------------------------  

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

UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO (ULSLA) - NOVO 

SERVIÇO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que o Hospital do Litoral Alentejano dispõe de um 

novo Serviço, desde o início da semana em curso, designado por “Hospitalização 

Domiciliária”, o qual foi apresentado pela Administração daquela Unidade de Saúde aos 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2020-12-10                                                                                                          2 de 8 

presidentes da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e ao Presidente da Câmara Municipal 

de Sines, na semana anterior, cuja finalidade é a permanência dos doentes no seu domicílio, 

como já é praticada, há alguns anos, noutros países, e, mais recentemente, em algumas zonas 

do País, sendo o primeiro Serviço deste género implementado no Alentejo.  ----------------------  

Mais informou que o mesmo abrange os municípios de Santiago do Cacém e de Sines, sendo 

uma das condições a distância do domicílio, a trinta quilómetros do Hospital e um percurso de 

trinta minutos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a Equipa de intervenção é constituída por um médico, um enfermeiro, um 

assistente social e um assistente técnico, sendo Coordenadora do Programa a Dra. Adelaide 

Belo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou também que é feita uma avaliação prévia dos doentes e que nem todas as doenças 

podem ser consideradas para a prestação deste Serviço, o qual implica também a existência de 

um cuidador no domicílio do doente, para o acompanhar e chamar a Equipa, em caso de 

emergência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou ainda que, inicialmente, será feito o acompanhamento a cinco pacientes, vinte e 

quatro sobre vinte e quatro horas, sendo que uma futura extensão deste Serviço depende do 

reforço de meios. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que se tratava de uma medida importante, porque as pessoas preferem 

receber ficar em casa, sobretudo nesta situação de pandemia, tendo em conta as 

condicionantes impostas pela mesma, nomeadamente nas visitas ao Hospital. --------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia nove de dezembro 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.833.091,48 € (Três milhões oitocentos e trinta e três 

mil e noventa e um euros e quarenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 252.216,13 € (Duzentos e cinquenta e dois mil duzentos 

e dezasseis euros e treze cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Décima Terceira 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 Terceira Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhor Vereador Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 Terceira Alteração às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte/Dois 

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

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

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

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

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

PROPOSTA: – Aprovar a Décima Terceira 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 noventa e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

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

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

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

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

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

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhor Vereador Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Consolidação de mobilidade intercategorias -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º2019/250.20.600/10 ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a consolidação da mobilidade do trabalhador Flórido David Gamito 

Viegas, da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a categoria de Encarregado 

Operacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do 

mesmo órgão ou serviço ou entre dois órgãos ou serviços pode consolidar-se definitivamente, 

desde que reunidas as condições previstas na lei. -------------------------------------------------------  

De direito: Ao abrigo do disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 

de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhor Vereador 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo –Lote 

nº 6 da Expansão II. ---------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.003/36 de 20 de novembro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM – Alienar o lote nº 6 da Expansão II do Parque Empresarial do Cercal do 

Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 3922º e descrito na Conservatória do Registo Civil 

Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 1947/20080827, à empresa 

Glopol Portugal –Comércio e Indústria Lda. ------------------------------------------------------------  

DOIS -O lote tem a área de 720,00m², e será alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 9.086,40€ (nove mil e oitenta e seis euros e quarenta cêntimos), devendo a empresa 

proceder ao pagamento do mesmo, de acordo com as condições previstas no Regulamento 

Municipal de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém. -----------------------------  

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

como reproduzido na presente Ata, com o número cento e noventa e dois, ficando arquivado 

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

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

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

FUNDAMENTOS: UM–De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

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

DOIS -De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança -Substituição das 

coberturas em fibrocimento, existentes em instalações municipais, sitas na ZIL, em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/13 de 17-06-2020, 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 Sr. 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 Senhor Vereador 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: MARIA PIEDADE BENTO  -----------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Pedido de redução dos valores das tarifas de consumo de água, águas 

residuais e resíduos urbanos, debitados na fatura n.º 001/93697/2020 referente ao 

consumidor n.º 482470  -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Fonte do Azinhal em Santo André. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.10.511/83, de vinte e quatro de novembro da 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha.  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 7,97€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a redução 

de 15,60€ na tarifa variável de Águas Residuais.  ------------------------------------------------------  

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: DEOLINDA MARIA MONTEIRO SILVA BRITO ------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos 

urbanos, debitados na fatura n.º 001/123267/2020, no valor de 607,91€, referente ao 

consumidor n.º 3802 ---------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cruz do Alcaide, Cumeadas, Santiago do Cacém. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/202, de vinte e cinco de novembro da 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha.  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 76,69€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a 

redução de 179,82€ na tarifa variável da Água (sem IVA).  -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. 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: 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: Fração autónoma “AQ” correspondente a habitação,sita no Passeio das 

Barcas, Banda 6, Edificio 1, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. ------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 29424 de 25/11/2020 -Processo 

2020/300.10.009/61 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 
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de Vila Nova de Santo André – Habitação designada por fração autónoma "AQ” localizada no 

Passeio das Barcas (Bairro do Pica-Pau), Banda 6, Edifício 1 em Vila Nova de Santo André, 

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

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

90.000 € (noventa mil euros).  -----------------------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto lei 307/2009 de 23/10, 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 Área de Reabilitação Urbana (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: IRENE DA CONCEIÇÃO VERA-CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA 

DE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/400 e informação técnica n.º 28438/2020, de 03-12-

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 de nominado “Celões” 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 303, Secção “L”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

3983/20201106, com área total 2,05 há em Santiago do Cacém, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, partilha  de Honorato Caetano, 

casado com Fernanda Maria dos Santos Neves Caetano sob o regime de Comunhão de 

adquiridos e Carlos Caetano Vera, casado com Maria Rosa de Brito Ferreira do Carmo Pereira 

Vera, sob o regime de Comunhão de adquiridos. -------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 28548, de 16/11/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Celões” 

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 303, Secção “L”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 3983/20201106, com área total 2,05 há em Santiago 

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

Serra, partilha de Honorato Caetano, casado com Fernanda Maria dos Santos Neves Caetano 

sob o regime de Comunhão de adquiridos e Carlos Caetano Vera, casado com Maria Rosa de 

Brito Ferreira do Carmo Pereira Vera, sob o regime de Comunhão de adquiridos. ----------------  

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

ASSUNTO: Cedência de Imóvel–Contrato de Comodato com a ASAS -Academia Sénior 

de Artes e Saberes. -----------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Coletiva A2, Bairro Azul, em Vila Nova de Santo André. --------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº -2020/300.50.201/182 do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a cedência por Comodato, do prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº.01915/170393, e inscrito na matriz predial urbana, 

com o artigo nº 3417º da Freguesia de Santo André, composto por três frações autónomas A, 

B e C, à ASAS -Academia Sénior de Artes e Saberes. -------------------------------------------------  

DOIS – O imóvel destina-se ao desenvolvimento das atividades estatutárias da Associação. 

TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número cento e noventa e três, ficando arquivado na pasta 

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

Substituta 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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 dez horas e trinta 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, Maria Helena Gonçalves Gamito 

Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira, 

exercendo as funções de Secretária Substituta.--- ------------------------------------------------  ------  
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