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ATA NÚMERO DEZANOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM  

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

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões da Sede do 

Município compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 

Domingues Ramos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria Carrajola de Sousa, 

Luis Filipe dos Santos 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 dezoito, 

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

O Senhor Vereador Luis dos Santos não votou, por não ter estado presente na reunião. ---------  

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

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

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

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

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

O Senhor Presidente informou que a situação no Município se mantinha estável, com um caso 

positivo, o mesmo sucedendo nos municípios de Sines e de Grândola, e no Município de 

Alcácer do Sal não se registava nenhum caso positivo, sendo que no Município de Odemira 

tem havido uma redução significativa do número de casos nos últimos dias.  ---------------------- 

Mais informou que o processo de vacinação continua a avançar de forma positiva. -------------- 

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia cinco de maio de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.703.196,86€ (Quatro milhões setecentos e três mil 

cento e noventa e seis euros e oitenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 304.322,22€ (Trezentos e quatro mil trezentos e vinte e 

dois euros e vinte e dois cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Lista de erros e omissões -Retificação das Peças Procedimento e 

Prorrogação do Prazo -Empreitada de Qualificação e Valorização da Área de 

Acolhimento Empresarial de Santo André -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/9 de 12-02-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM – Ratificar o ato administrativo praticado pelo meu despacho de 27-04-

2021, através do qual foram aprovadas: ------------------------------------------------------------------  

a) A retificação das peças do procedimento - Adenda de Erros e Omissões;  ----------------------  

b) A lista de erros e omissões aceite e retificação do Mapa de Quantidades Final, a colocar a 

concurso;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata, com o número oitenta e 

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

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

c) A prorrogação do prazo para apresentação das propostas, por um período de 6 dias a contar 

da data de envio do aviso para publicação em Diário da República.  --------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o documento interno nº 10407 de 27-04-2021.  

DOIS – Conforme o disposto nos artºs 50º e 64º do Código de Contratos Públicos, na sua 

redação atual e respetiva legislação complementar. ----------------------------------------------------  

TRÊS – De acordo com o nº 3 do artº 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12/09. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra -

Requalificação da rede de distribuição de água de Ademas --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ademas –Santa Cruz ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/2 de 05-01-2021, 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 José Manuel Rosa Alves Siborro, 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 Sr. José Manuel Rosa Alves 

Siborro, Técnico Superior. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência, foi adjudicada por deliberação da 

reunião de Câmara de 04-03-2021, à empresa Nadrucivil, S.A.  -------------------------------------  

DOIS –Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, aprovado pelo Decreto-lei 

n.º18/08 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, 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança–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 de 04-03-2021, 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 António José Bento Ferreira, Técnico Superior. --------------------------------------  
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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 António José Bento 

Ferreira, Técnico Superior. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência, foi adjudicada por deliberação da 

reunião de Câmara de 22-04-2021, à empresa Arquijardim, S.A.  -----------------------------------  

DOIS –Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, aprovado pelo Decreto-lei 

n.º18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e Artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º273/2003, de 29 de outubro. -------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ---------------------------------------  

ASSUNTO: Adjudicação da Empreitada de execução de revestimento duplo em 

Caminhos no Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.10.001/15, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento; -----------  

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

de revestimento duplo em Caminhos no Concelho, à sociedade comercial Construções J.J.R. 

& Filhos S. A., pelo montante de 327.629,44€, a que acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor, 

no valor de 19.657,77€, o que perfaz o montante total de 347.287,21 €. ----------------------------  

Três -Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário Construções J.J.R. 

&Filhos S. A, de acordo com o disposto no n.º 2. do art.º 40º do CCP; -----------------------------  

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

cinco, 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 n.º 1 do art.º 73º, e nos nºs 3 e 4 do art.º 

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 n.º 1 do 

art.º18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela 

alínea j) do n.º 1 do art.º 14º do Decreto –Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. -----------------------  

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da 

CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Alteração de local das Reuniões de Câmara de 15/04; 22/04; 29/04; 13/05; 

20/05; 27/05; 17/06; 24/06.  -------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/900.20.602/01, do Gabinete de Apoio à Presidência.  

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do meu Despacho exarado sobre o documento interno 

com o registo nº 10577 de 28 de abril de 2021, para efeitos do disposto no n.º 4 do art.º 40 da 

Lei 75/2013 de 12 de setembro, referente à alteração do local das seguintes reuniões de 

Câmara Ordinárias:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 15 de abril -Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Abela, pelas 

9h30;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 22 de abril -Realiza-se na Sede da Junta Freguesia de Alvalade, pelas 

9h30;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 29 de abril -Realiza-se na Sede da União de Freguesias de São 

Domingos e Vale de Água em São Domingos, pelas 9h30;  ------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 13 de maio –Realiza-se na Sede da Junta Freguesia do Cercal do 

Alentejo, pelas 9h30;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 20 de maio -Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de São 

Francisco da Serra, pelas 9h30;  ---------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 27 de maio - Realiza-se na Sede da Junta de Freguesia de Ermidas, 

pelas 9h30;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 17 de junho – Realiza-se na Biblioteca Municipal Manuel José do 

Tojal em Vila Nova de Santo André, pelas 9h30.  ------------------------------------------------------  

- Reunião de Câmara de 24 de junho – Realiza-se na sala da Grupo Desportivo de Santa Cruz, 

em Santa Cruz, pelas 9h30;  --------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: DILAR MARIA SANTOS PEREIRA  -----------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos 

urbanos debitados na fatura n.º 001/127.006/2021, no valor de 888,95€, referente ao 

consumidor n.º 996497  -----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Catifarras, Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2021/350.10.001/110, de treze de abril da Divisão Geral 

de Administração Financeira, Área Administrativa de Águas e Saneamento.  ---------------------  

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

PROPOSTA: 1. Autorizar a redução de 107,37€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução de 408,71€, na tarifa variável de Água (valor 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 01/DOGU/SAU de dois mil e vinte um da Secção de 

Administração Urbanística ---------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido na 

presente Ata, com o número oitenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

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

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

ENTIDADE: LIDL & COMPANHIA. ----------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Receção Definitiva das Obras de Urbanização e Libertação da Garantia 

Bancária n.º GAR/07303444 emitida pelo Banco BPI S.A.  ---------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua do Mercado –Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André.  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 24/2007/3 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística e requerimento n.º 22 de 05/01/2016.  -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 

garantia bancária n.º GAR/07303444 emitida pelo Banco BPI S.A., no valor ainda cativo de 

10.950,00 € (dez mil novecentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infraestruturas 

correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º GAR/07303444 

emitida pelo Banco BPI S.A, com o valor inicial de 109.500,00€ (cento e nove mil e 

quinhentos euros). -------------------------------------------------------------------------------------------  

Por deliberação de câmara de 04/02/2010foi aprovada a receção provisória das obras de 

urbanização, ficando cativo o valor de 10.950,00 € (dez mil novecentos e cinquenta euros), 

relativos a 10% do valor inicialmente prestado. ---------------------------------------------------------  

Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, houve deslocação da 

equipa técnica ao local, tendo os técnicos percorrido e examinado toda a área dos trabalhos, 

que constituem as obras de urbanização do loteamento, em presença dos respetivos projetos 

aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, tendo sido 

verificado que estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização. 

As Obras de Urbanização foram todas executadas dentro do lote privado do requerente no 

qual a manutenção de pavimentos e espaços verdes será sempre feita por este, pelo que a DPO 

e a DCL nunca irão fazer trabalhos de manutenção.  ---------------------------------------------------  

Relativamente aos Certificados emitidos pelas entidades externas gestoras das Redes de 

Eletricidade, Gás e Telecomunicações previstos no artigo 21.º do Regulamento Municipal da 

Edificação e da Urbanização do Município de Santiago do Cacém, dispensa-se a entrega 

destes uma vez que estes Projetos não fizeram parte da empreitada tal como foi referido 

aquando da Receção Provisória. ---------------------------------------------------------------------------  

Assim, tendo em conta o parecer técnico emitido e constante no processo, considera-se que 

estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação 

da garantia bancária n.º GAR/07303444 emitida pelo Banco BPI S.A, no valor ainda cativo de 

10.950,00 € (dez mil novecentos e cinquenta euros), em conformidade com o n.º 5 do art.º 

54.º e artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro na sua redação atual. -----------  

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos, dos Senhores Vereadores Albano pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU 

e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  
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LOCALIZAÇÃO: “Vale Lousal” em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-Sado. --------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/122 e informação técnica n.º 9687/2021, 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 “Vale Lousal” em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-

Sado, inscrito na matriz sob o artigo rústico 16, Secção “B1”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 1023/20020724, com área total 99000 m²emErmidas-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 8684, de 26/03/2021, é solicitado emissão 

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

“Vale Lousal” em Ermidas-Sado, Freguesia de Ermidas-Sado, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 16, Secção “B1”,descritona Conservatória do Registo Predial sob o nº 1023/20020724, 

com área total 99000 m²emErmidas-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 

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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “AQ” correspondente a habitação, sita na Rua da Maresia – Banda 

1 Edifício 4 – 3º E em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  -----------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 11184 de 21/04/2021 - Processo 

2021/300.10.009/41 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 fração autónoma “AQ”, destinada a habitação 

localizada na Rua da Maresia, Banda 1 – Edifício 4 – 3º E, em Vila Nova de Santo André, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4253 e descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1634, da freguesia de Santo André, com o valor de transação de 96.150 € 

(noventa e seis mil, cento e cinquenta 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 
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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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO Prédio destinado a habitação, sito na Rua Costa Parrado nº. 1, em Santiago 

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

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 10990 de 20/04/2021 - Processo 

2021/300.10.009/39 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

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

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

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

Histórico de Santiago do Cacém, correspondente a habitação, localizada na Rua Costa Parrado 

nº. 1 Santiago do Cacém, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2906 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 270, da União das Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, com o valor de transação de 195.000,00 € 

(cento e noventa e cinco 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: JACINTO MANUEL SANTOS GONÇALVES MARQUES -------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície que incide sobre o Lote nº 16 do 

Loteamento Municipal da Carrusca.-------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/11, de 21 de abril de 2021, Divisão de 

Administração Geral e Financeira, Serviço de Aprovisionamento e Património. ------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Um -Autorizar o Senhor Jacinto Manuel Santos Gonçalves Marques, a 

transmitir o Direito de Superfície que incide sobre o Lote nº 16 do Loteamento Municipal da 

Carrusca, em Ermidas Sado, com a área de 144,00 m2, para o seu filho, Paulo Alexandre 

Mestre Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois –Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, no Serviço de Património. -------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Técnico Superior (Direito), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado.  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2021/250.10.101/10.  ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de Técnico Superior (Direito), em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público, tendo como número máximo as vagas que se verifiquem no 

mapa de pessoal.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento pode ser 

efetuado por procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público.  ------------------------------------------------------------------------------  

Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento.  ------------------------------------  

Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 

tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 

ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 

pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

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

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da 

CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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 

 

 

________________________________________________ 


