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ATA NÚMERO DEZASSETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E 

VINTE E UM -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, na Sala de reuniões da Sede da 

Junta de Freguesia de Alvalade, em Alvalade, 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 

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

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

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

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

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

PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS 2021 – ALVALADE ---------------------------------------   

O Senhor Presidente saudou o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvalade e 

agradeceu a sua disponibilidade no acompanhamento da visita e na cedência das instalações, 

para a realização da reunião da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Ricardo Cruz, felicitou o Executivo pela 

iniciativa, esperando que a visita à Freguesia seja o mais agradável possível. ---------------------  

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

PANDEMIA COVID 19 – PONTO DE SITUAÇÃO -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que o número de casos positivos continua a diminuir e que, 

atualmente, se registam três casos ativos no Município. -----------------------------------------------  

Mais informou que a Autoridade Local de Saúde recebeu instruções superiores no sentido da 

informação sobre os casos de COVID 19 ser dada de outra forma, ou seja, em vez do número 

de casos ativos, passará a ser dado o índice de incidência por habitantes. Acrescentou que no 

início da pandemia também tinha sido dada orientação similar, com a qual os autarcas 

discordaram. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que, no dia anterior, na reunião do Conselho Executivo da CIMAL, foi 

analisada a situação da pandemia, em Odemira, com a qual o Presidente da Câmara Municipal 

está revoltado, por considerar injustas as regras adotadas relativamente ao confinamento, as 

quais prejudicam os municípios com menos habitantes, agravado com o facto de naquele 

município existirem entre quinze a vinte mil trabalhadores estrangeiros que, neste caso, não 

contam para o número de habitantes do mesmo. --------------------------------------------------------  

Informou ainda que foi feita uma testagem massiva a estes trabalhadores e à população em 

geral, o que fez disparar o número de casos positivos e, consequentemente, as restrições 

impostas, sendo que se trata de uma situação perigosa que pode levar ao surgimento de 

sentimentos xenófobos por parte de algumas pessoas prejudicadas com esta situação. 

Acrescentou que se trata de um Município com uma enorme dimensão e as pequenas 

povoações, distantes da sede do mesmo, também são prejudicadas, sem que nas mesmas se 

registem casos positivos da doença. Situação que também poderá vir a prejudicar os 

municípios vizinhos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que algumas empresas que empregam trabalhadores estrangeiros cumprem com 

as medidas sanitárias, mas outras não o fazem, não existindo o devido controle nas 
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explorações, sendo que o maior problema é que não se vê a tomada de medidas para um 

efetivo controle desta situação. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos considerou absurdo o facto de os trabalhadores 

estrangeiros contarem para a realização dos testes e não para a incidência dos resultados no 

global da população do Município.  -----------------------------------------------------------------------  

Mais considerou que se tratava de uma situação perigosa, tendo em conta a falta de controle 

do foco de contágio. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos recordou que, na anterior reunião de Câmara, tinha colocado 

a questão da necessidade de as empresas serem obrigadas a tomar medidas sanitárias 

adequadas, no sentido de prevenir a contaminação na comunidade. ---------------------------------  

Mais referiu que ficará também mais dispendioso para o Estado se não forem tomadas 

medidas, a montante, o que prejudicará todos. ----------------------------------------------------------  

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

PROCESSO DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO – PONTO DE SITUAÇÃO --------------  

O Senhor Presidente informou que o processo de vacinação está a correr bem, de forma 

organizada. Acrescentou que existem condições de acondicionamento das vacinas que 

garantem a sua refrigeração no local de vacinação e informou que a Câmara Municipal 

disponibilizou um gerador para o local, no sentido de prevenir uma eventual quebra de 

energia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REMOÇÃO DE AMIANTO DE EDIFÍCIOS ESCOLARES ------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o ponto de situação relativo à remoção 

de amianto da Escola de Alvalade, de acordo com o programa anunciado pelo Governo. -------  

O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal não assinou o protocolo apresentado 

pelo Governo, para a remoção do amianto dos edifícios escolares da responsabilidade da 

Administração Central, por não terem sido dadas garantias da cobertura, a cem por cento, do 

custo das obras, dado que o valor definido por metro quadrado era claramente insuficiente, o 

que levou a que muitas outras autarquias do País também não assinassem os protocolos que 

lhe foram apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que os municípios do Litoral Alentejano não assinaram o protocolo em causa e 

colocaram esta questão na CCDRA, a qual não conseguiu garantir a disponibilidade de verba, 

para o efeito, no âmbito do Programa Alentejo 2020. --------------------------------------------------  

Informou ainda que a verba prevista para todo o Litoral Alentejano era pouco mais de 

duzentos mil euros, sendo que só as obras na Escola de Alvalade compreendiam aquele valor. 

Mais referiu que a Câmara Municipal vai resolver o único problema que existe numa escola 

que é da sua responsabilidade, o qual compreende somente a remoção de oito metros 

quadrados da cobertura das instalações sanitárias do Pré-escolar de Ermidas Sado, a qual está 

assente numa placa.------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que lhe parecia que se falava continuamente nos 

assuntos e não se avançava para a sua resolução, considerando que existe algum desequilíbrio 

no que respeita a formas de organização, acrescentando que embora os problemas não se 

resolvam só com organização, esta pode ajudar muito. ------------------------------------------------  

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

OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE ALVALADE – 

REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO -------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que na Rua sita à direita do Café Central, com 

pavimento, em calçada, estaria previsto, no projeto inicial, um desnivelamento na mesma para 

redução da velocidade naquela via, o qual não foi feito, assim como não foi condicionado o 

trânsito de viaturas pesadas, como estava antes das obras, as quais degradam aquele piso. ------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-04-22                                                                                                         3 de 10 

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que, na sua opinião, a Rua da Casa do Povo tinha 

ficado bonita, beneficiando aquele espaço, embora saiba do desconforto manifestado por 

algumas pessoas, pela solução encontrada, sendo que não lhe parecia que fosse motivo para 

ficarem descontentes, mesmo que a solução em causa não corresponda à opinião dos mesmos. 

Mais referiu que deve ser combatido o exagero da velocidade de circulação de veículos, mas 

considerava que o desnivelamento naquela via era negativo. -----------------------------------------  

Referiu ainda que embora não tenha sido contemplada a sugestão que apresentou, de retirada 

dos cabos das paredes, no âmbito daquelas obras, considerava que devia ser feito um esforço 

no sentido de as pessoas pintarem as fachadas, incluindo os cabos, o que contribuiria 

positivamente para o aspeto visual da zona histórica da Vila. ----------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a situação do trânsito ia ser avaliada. ------------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5.465.290,62€ (Cinco milhões quatrocentos e sessenta e 

cinco mil duzentos e noventa euros e sessenta e dois cêntimos). -------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 268.110,14€ (Duzentos e sessenta e oito mil cento e dez 

euros e catorze cêntimos) -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO BLOCO DE ESQUERDA ---------------------  

ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 775/XIV/2.ª Capacitação de Autarquias e Revisão de 

Critérios para a Gestão de Combustível  --------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/57 do Gabinete de Apoio à Presidência. -------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei n.º 775/XIV/2.ª Capacitação de Autarquias 

e Revisão de Critérios para a Gestão de Combustível, submetido a votação no Parlamento no 

dia 15 de abril de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação do agendamento para discussão de iniciativa do Partido 

Ecologista “Os Verdes” sobre expansão do prazo para a limpeza das redes de gestão de 

combustíveis nos espaços florestais no passado dia 15 de abril, em plenário da 

Assembleia da República.  --------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/58 do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do documento remetido pelo Grupo Parlamentar “Os Verdes”, 

no qual informam que, no dia 15 de abril de 2021, foi discutida, em plenário da Assembleia da 

República, o Projeto de Lei Nº 700/XIV/2ª, que procede à expansão do prazo para a limpeza 

das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais e impede que as coimas previstas 

no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho sejam duplicadas. -------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Cedência de Terreno à SARTEAM –Associação de Voluntariado de 

Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Anexo à ZIL, em Vila Nova de Santo André. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT -2021/300.50.201/36. --------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha.  -----------------  

PROPOSTA:UM –Aprovar a cedência por Comodato, de uma parcela de terreno anexo à ZIL 

de Vila Nova de Santo André, com 6000,00m², e que faz parte dos prédios rústicos inscritos 

na matriz sob os artigos 39º e 41º da Secção H, da Freguesia de Santo André, pelo período de 

5 anos, à SARTEAM –Associação de Voluntariado de Proteção Civil, destinado a “Parque de 

Escombros” para treino de cães de busca e salvamento, inerente ao desenvolvimento da sua 

atividade.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

na presente Ata, com o número setenta e sete, 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Transferência de competências na área da ação social  ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/150.10.100/4, do Gabinete de Apoio à Presidência  --------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar submeter a deliberação da Assembleia Municipal a rejeição para 

o ano de 2021, das competências transferidas por via do Decreto-Lei n.º 55/2020, de 21 de 

agosto, que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da ação social;  -------------------------------------------------  

Dois: Comunicar à Direção Geral das Autarquias Locais a presente deliberação.  ----------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: Um: Os órgãos Municipais do Município de Santiago do 

Cacém têm vindo a recusar a transferência de competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 

16 de agosto, por estas não corresponderem às necessidades efetivas das populações e à 

realidade das autarquias locais;  ---------------------------------------------------------------------------  

Dois: De facto, o subfinanciamento do Poder Local, a transferência de encargos em distintas 

área, que mais não fazem do que alijar responsabilidades, colocando sérios problemas à gestão 

das autarquias e em nada contribuindo para a prestação de melhores serviços, antes pelo 

contrário, criando novos entraves à resposta aos problemas e anseios das populações.  ----------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Relativamente ao ano 2021, os municípios que não 

pretendam assumir as competências previstas no Decreto-lei n.º 55/2020 de 12 de agosto, 

podem faze-lo mediante comunicação desse facto à Direção Geral das Autarquias Locais, após 

previa deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias após a publicação, no Diário da 

República, do despacho previsto no n.º 3 do artigo 16.º e das portarias referidas nos artigos 

10.º e 11.º (Portaria n.º 63/2021, Portaria n.º 64/2021, Portaria n.º 65/2021 Portaria n.º 

66/2021, todas de 17 de março), conforme dispõe o n.º 2 do artigo 24.º do referido diploma. ---  

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

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

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

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

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de Valorização do Espaço Público no Passeio 

das Barcas em Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/12, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha.  -----------------  
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PROPOSTA: Um - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento. -----------  

Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da empreitada de 

Valorização do Espaço Público no Passeio das Barcas em Vila Nova de Santo André, à 

Arquijardim, S.A., pelo valor de 226 491,49 €, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, 

perfazendo o montante global de 240 080,98 €;  --------------------------------------------------------  

Três – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário de acordo com o disposto 

no nº 2 do artº 40º do CCP.  --------------------------------------------------------------------------------  

Documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o número setenta e oito, 

ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor 

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

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos;  -------------------------------------------------------  

Dois - O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º 

do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) 

do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “OS VERDES”  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Divulgação da Pergunta n.º 1767/XIV/2.ª do Partido Ecologista “Os Verdes” 

ao Governo sobre o projeto de central fotovoltaica em Vale de Água - Santiago do 

Cacém  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa  --------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/900.10.504/59 do Gabinete de Apoio à Presidência.  ------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da pergunta dos Senhores Deputados do Partido Ecologista 

“Os Verdes”, Mariana Silva e José Luís Ferreira ao Governo (através do Ministro do 

Ambiente e Ação Climática) sobre o projeto de central fotovoltaica em Vale de Água, 

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal aguarda o resultado 

da avaliação do estudo de impacto ambiental deste projeto, por parte das entidades 

competentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

ASSUNTO: Cedência de Alojamento a Estagiários da Universidade do Algarve ------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.201/41, de 14 de abril de 2021, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a cedência por Contrato de Comodato, da fração autónoma 

designada pelas letras “AK”, correspondente ao 1º andar, nº 15, do prédio sito no Bairro do 

Pinhal, Bloco B6, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz predial da freguesia de 

Santo André com o artigo 2496º, aos estagiários Rodrigo Grilo de Almeida Mota, Ana 

Catarina Jacinta Fernandes, Miguel Forte Prista Monteiro e Ulyana Pidhirna. ---------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, documento que é dado como reproduzido 

na presente Ata, com o número setenta e nove, 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 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. ---------------  
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Dois –De acordo com o solicitado pelos estagiários. ---------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Habitação, designada de Fração “D” sita na Avenida de Sines, Bloco 6, 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 10261 de 13/04/2021 - Processo 

2021/300.10.009/36 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, correspondente à habitação designada por fração autónoma "D” 

localizada na Avenida de Sines, Bloco 6, 1.º Esq.º em Vila Nova de Santo André, freguesia de 

Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1529 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 1331/19910208, da freguesia de Santo André, com o valor de 

transação de 110.000,00 € (cento de dez 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: JOÃO MANUEL RODRIGUES VILHENA COSTA  ---------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a Implantação de ampliação de Edifício existente destinado a 

habitação e apoio agrícola.  ------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cruz do Alcaide, União das freguesias Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

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

REFERÊNCIA: Informação Prévia 06/2021/21, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística, em nome de João Manuel Rodrigues Vilhena Costa. --------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de ampliação de edifício existente destinado a 

habitação e Apoio Agrícola, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “Cruz do Alcaide da União das Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra” inscrito na matriz rústica art.º 2 

secção “T” (Parte) descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3984, da União 

das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra.  ------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua atual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios existentes 

apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade.  ----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal.  ------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

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

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

área classificada como de BAIXO risco de incêndio com afastamento da proposta de 

implantação ao limite do prédio da edificação de cerca de 15 m e entre 12,50 a 15 m da 

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

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 23 de março de 2021. ------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA ISABEL LAMPREIA MENDONÇA BRAZÃO SANTOS -----------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Herdade da Várzea Grande” em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-

Sado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/121 e informação técnica n.º 9647/2021, de 19-04-2021, 

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 RÚSTICO denominado “Herdade da Várzea Grande” em Ermidas-Sado, Freguesia 

de Ermidas-Sado, inscrito na matriz sob o artigo rústico 13, Secção “BB1”,descritona 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 1220/20070906, com área total 223,1093 há em 

Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-Sado, a favor de Diogo Mendonça Brazão Santos; 

Bernardo Mendonça Brazão Santos e Mafalda Mendonça Brazão Santos. -------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 8917, de 29/03/2021, é solicitado emissão 

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

“Herdade da Várzea Grande” em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-Sado, inscrito na 

matriz sob o artigo rústico 13, Secção “BB1”,descritona Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 1220/20070906, com área total 223,1093 há em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-

Sado, a favor de Diogo Mendonça Brazão Santos; Bernardo Mendonça Brazão Santos e 

Mafalda Mendonça Brazão 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 
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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: AURÉLIO FILIPE MORAIS NEIVA E OUTROS ------------------------------   

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2021/1 em nome de Aurélio Filipe Morais 

Neiva e Outros – Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço lotes 3 e 13 –Aldeia de 

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

LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Courela da Guarita do Cabeço Lotes 3 e 13 –Aldeia de 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2021/1 de 19/02/2021 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2021/1, para o Loteamento da 

Courela da Guarita do Cabeço Lotes 3 e 13 –Aldeia de Santo André, freguesia de Santo 

André, prédios descrito na conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 4052/20080702 e 

4062/20080702, respetivamente, da freguesia de Santo André, documento que é dado como 

reproduzido na presente Ata, com o número oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 

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

A operação consiste essencialmente na alteração ao regulamento aprovado, no seu artigo 9.º e 

à não aplicação dos artigos 14º; 15º; 16º e 17º, nos lotes 3 e 13, dado que não se trata de uma 

zona histórica ou com elementos de interesse patrimonial ou municipal, mas sim de uma zona 

urbanisticamente recente, em expansão, sem referências arquitetónicas que se devam ter em 

relevância.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é proposto o aumento de áreas nem alteração de polígonos de implantação. Não serão 

permitidas caixilharias nem serralharias em alumínio anodizado, assim como não serão 

permitidas paredes exteriores revestidas com desperdício de pedras, como mármore ou 

azulejos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 63,36€ (sessenta e três euros e 

trinta e seis cêntimos).  --------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 (RJUE), na sua atual 

redação, e n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 

(RMEU), não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 

reclamações, sugestões ou observações.  -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública –Arrendamentos Rurais. -----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.005/98,de 29/03/2021da Divisão de Administração 

Geral e Financeira, Serviço de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------  

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

PROPOSTA 1: Adjudicar à Senhora Vera Lúcia Caniceira o Lote 1 -“BOAVISTA”–com a 

área total de 22,59ha; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Monte Novo da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 2º da Secção I.  --------  

Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 3º da Secção I.  ----------------------------  

Herdade da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 8º da Secção I.  -------------  

Courela das Oliveiras da Ortiga de Baixo, inscrito na matriz predial sob o artigo 12º da Secção 

I, pelo valor de cinquenta e um euros por hectare e nas restantes condições da Hasta Pública. --  

Fundamentos: 1. A base de licitação era de cinquenta euros por hectare. -------------------------  

2. Proposta mais elevada. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PROPOSTA 2: Considerar deserto o Lote 2 -“PROPRIEDADE ANEXA À ZIL DE 

SANTIAGO DO CACÉM”- com a área total de 3,27ha; --------------------------------------------  

Moinho do Rio da Velha, inscrito na matriz predial sob o artigo 224º da Secção L.  -------------  

Rio da Velha, inscrito na matriz predial sob o artigo 289º da Secção L. ----------------------------  

Fundamentos: Não houve interessados. -----------------------------------------------------------------  

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

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

PROPOSTA 3: Adjudicar ao Senhor João Manuel Paixão Costa o Lote 3 -“HERDADE DO 

CANAL”- com a área total de 28,87ha; -----------------------------------------------------------------  

Parcela – Herdade do Canal, inscrito na matriz predial sob o artigo 1º da Secção O, pelo valor 

de cem euros por hectare e nas restantes condições da Hasta Pública.-------------------------------  

Fundamentos: 1. A base de licitação era de cinquenta euros por hectare. -------------------------  

2. Proposta mais elevada. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

PROPOSTA 4: Adjudicar à Senhora Vera Lúcia da Silva Caniceira o Lote 4 -“PINHAL DO 

CONCELHO”-com a área total de 125,50ha; ----------------------------------------------------------  

Parcela –Pinhal do Concelho, inscrito na matriz predial sob o artigo 88º da Secção J, pelo 

valor de sessenta e dois euros e nas restantes condições da Hasta Pública. -------------------------  

Fundamentos: 1. A base de licitação era de cinquenta euros por hectare. -------------------------  

2. Proposta mais elevada. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC -Valor dos ingressos espetáculos FITA 2021 -29 abril a 8 maio. -------  

LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém -----------------  

REFERÊNCIA: 2020/900.10.001/41, 30/12/2020, DCD --------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor único dos ingressos de 3€ por espetáculo, Teatro -Quarteto da 

 Alba 2.0–30 abril, Palestra –Concerto–VÁLVULA–7 maio e Dança Contemporânea–

ANTROPOFOBIA–8 maio. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Potenciar a valência do espaço nestes domínios. ------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Apoio à edição do livro intitulado "Lendas de Santiago do Cacém, um 

Património a Preservar", de Fernando Lopes Graça. ----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2020/850.10.600/60, de 22/12/2020- Divisão de Cultura e 

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

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

PROPOSTA: propõe-se a aquisição de 50 exemplares do livro, “Lendas de Santiago do 

Cacém, um Património a Preservar", de Fernando Lopes Graça pelo valor de 750,00€ (+ 

40.00€ de despesas de transporte).  -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Trata-se de uma obra que retrata cerca de 25 lendas, representativas de 

todas as freguesias do concelho, ilustradas por imagens a preto e branco, alusivas às freguesias 

a que as lendas correspondam. -----------------------------------------------------------------------------   

2- De acordo com o exposto nas alíneas p), u) e ff) do artigo 33 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 onze 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, 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 

 

 

________________________________________________ 


