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ATA NÚMERO VINTE E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE 

DOIS MIL E VINTE E UM ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Município, compareceram a Senhora 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, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião 

ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente Álvaro dos Santos Beijinha e do Senhor 

Vereador Jaime Cáceres, em férias. -----------------------------------------------------------------------  

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta 

minutos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal Álvaro Beijinha e do Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------  

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

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número 

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

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

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

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

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

SANTIAGO DO CACÉM - BAIRRO DA CARAPINHA – RUA JOSÉ DA GRAÇA – 

LIGAÇÃO DE ESGOTOS. ------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos, concedeu a palavra à 

Senhora Suzana Soares e a alguns vizinhos, residentes na Rua José da Graça, no Bairro da 

Carapinha em Santiago do Cacém, que referiram estar hoje na reunião de Câmara para tentar 

encontrar uma solução para a ligação dos esgotos das suas casas à rede de esgotos. --------------  

A Senhora Suzana Soares referiu que as casas daquela rua possuem fossa, mas com a 

obrigatoriedade de terem de ligar os esgotos à rede, e tendo em conta que as habitações se 

encontram a uma cota abaixo, esta situação irá causar um custo elevado aos proprietários, pois 

terão de realizar obras nas suas habitações. Por esse motivo vieram solicitar à Câmara para 

avaliar a melhor solução para este problema. ------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira agradeceu a presença dos munícipes na reunião de 

Câmara, tendo referido que aquela rua não tinha esgotos e com a construção da estação 

elevatória foi aproveitada a mesma vala e foi construído um colector de domésticos. ------------  

Referiu ainda que na parte detrás das casas dos munícipes presentes na reunião foi feito um 

Loteamento privado, e apesar de terem construído as infraestruturas e arruamentos não deram 

continuidade ao loteamento, tendo o Município procedido ao levantamento das Garantias 

Bancárias para a construção da estação elevatória, que irá servir o mesmo, bem como as ruas 

da Fonte Seca e José da Graça. ----------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que, posteriormente, foram enviados ofícios aos moradores para procederem ao 

pedido da ligação dos ramais de esgotos, no entanto, salientou a necessidade de os 

proprietários indicarem o local exacto onde irá sair o esgoto das habitações. Acrescentou que 
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este assunto terá de ser analisado numa reunião com um técnico da autarquia para encontrar a 

melhor solução. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que teve conhecimento, através de um atendimento, que alguns dos moradores 

sugeriram que a ligação fosse efectuada para o loteamento privado que se encontra na parte 

detrás das casas, no entanto, essa situação não é possível dado não existir nenhuma rua junto 

às casas e não ser permitido passar o colector em lotes particulares.  --------------------------------  

O Senhor António Capela questionou sobre a possibilidade do colector passar nos quintais das 

casas em questão, tendo acrescentado que da sua parte não via qualquer problema em que 

passe no seu quintal, tendo sugerido que fosse feita uma reunião no local, para que fosse 

analisada a melhor solução. --------------- ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu concordar em que haja uma reunião no local para 

resolver a situação da ligação dos esgotos para, posteriormente, se proceder à pavimentação da 

rua. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Luís Miguel Nunes questionou o motivo da Câmara Municipal ter aprovado o 

projecto de um Loteamento, sem ter salvaguardado a necessidade da ligação à rede de esgotos 

daquelas habitações, que já existem naquele local há muitos anos. ----------------------------------  

Mais referiu que a rua se encontra em péssimo estado e que deveria ser colocado algum tout-

venant para que possa ficar com melhores condições. -------------------------------------------------  

A Senhora Suzana Soares referiu ainda que a rua está muito degradada e com muito lixo,  e 

que desde 2017 tem solicitado que sejam feitas melhorias. -------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu não ter conhecimentos técnicos para analisar a 

situação, no entanto, considera que a melhor forma será a deslocação ao local dos técnicos da 

autarquia para, em conjunto com os moradores, encontrar uma solução. Salientou ainda que 

tal como foi referido na intervenção de um dos moradores, a Câmara Municipal deveria ter 

acautelado, quando foi aprovado o loteamento, uma solução para aquelas casas que já 

existiam. ---------------------------------------------------------------- --------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente salientou a necessidade de todos os residentes daquela rua estarem 

presentes na reunião que irá ser marcada, em data a combinar, entre os moradores e os 

técnicos da Câmara Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu concordar com a solução encontrada, de uma reunião 

no local, para que ambas as partes, moradores e Câmara Municipal, encontrem a melhor 

solução.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

SANTIAGO DO CACÉM – ZONA DE INDUSTRIA LIGEIRA – REPARAÇÃO ---------  

O Senhor António Capela referiu que a Zona de Industria Ligeira de Santiago do Cacém se 

encontra em péssimo estado, tendo solicitado que seja feita uma reparação no pavimento das 

ruas.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que esteve no local, havia poucos dias, com o 

Senhor Presidente e que tem conhecimento do estado em que se encontra a ZIL, tendo 

acrescentado que é necessária uma intervenção de fundo. ---------------------------------------------   

Mais referiu que a Câmara Municipal tem tentado, através de uma candidatura aos fundos 

comunitários, obter verba para realizar uma intervenção na ZIL de Santiago do Cacém, no 

entanto, não tem sido possível recorrer aos Fundos Comunitários sem que haja expansão do 

referido Loteamento, estando a Autarquia a tentar obter terrenos para poder proceder à 

respetiva expansão.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que, segundo o que foi dito pelo Senhor Vereador 

Albano Pereira, só haverá uma intervenção na ZIL de Santiago do Cacém se houver Fundos 

Comunitários.   --------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu não conseguir entender o motivo de se ter pavimentado ruas em que o pavimento 

estava em bom estado como é o caso do Bairro das Flores em Vila Nova de Santo André, e 
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que as ruas da ZIL de Santiago do Cacém que estão em péssimo estado não sejam 

pavimentadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou ainda que esta situação se arrasta há anos e como não é feita uma manutenção, 

depois é necessária uma requalificação total. Tendo questionado se não houver Fundos 

Comunitários para a Requalificação da ZIL, se a Câmara Municipal não irá efectuar nenhuma 

intervenção naquele loteamento.  -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que poderão ser feitas reparações nos arruamentos 

na ZIL, no entanto o que é necessário é uma requalificação de toda a ZIL, rede de esgotos, 

passeios, arruamentos, estacionamento uma intervenção completa, e isso só é possível realizar 

recorrendo aos Fundos Comunitários tal como aconteceu com a ZIL de Vila Nova de Santo 

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

O Senhor Vereador Luis dos Santos lamentou que não se esteja a aproveitar a proximidade de 

Sines para fixar empresas em Santiago do Cacém e em Vila Nova de Santo André, por não 

haver condições nas respectivas ZILs.  -----------------------------------------------------------------  

O Senhor António Capela solicitou que seja feita uma reparação na rua de acesso à sua 

empresa, que está quase intransitável e quando os carros passam saltam pedras tendo já 

partido um vidro de um dos carros que estava estacionado em frente da sua oficina.  ------------  

Mais referiu que existem lotes na ZIL que foram atribuídos pela Câmara Municipal e que os 

proprietários não construíram, havendo pessoas que necessitam de lotes para construir. ---------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a Câmara está a tentar resolver a situação com 

os proprietários dos lotes que ainda não têm nenhuma construção. ----------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o mau estado do piso na ZIL de Santiago do 

Cacém já foi várias vezes falado nas reuniões de Câmara, no entanto e tendo em conta a 

possibilidade de haver Fundos Europeus para fazer uma intervenção de fundo, considerou que 

seria de aguardar e no caso de isso não acontecer, então deverá ser feita uma melhoria no 

pavimento. -------------------- -------------------------------------------------------------------------------  

Em relação aos lotes que estão devolutos, considerou que deve haver por parte da Câmara 

Municipal a coragem de os reverter para o Município para que outros possam construir.  -------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que quem regulamenta estes Loteamentos é a 

Câmara Municipal e que deve fazer cumprir o que está regulamentado.  ---------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que o Loteamento da ZIL foi feito há alguns anos e 

que o material utilizado já não existe, além disso existem problemas estruturais que só 

poderão ser resolvidos com uma requalificação total, no entanto irá ser vista a situação para 

reparar algumas situações mais graves.  ---------------------------------------------------------------  

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

CAMINHO MUNICIPAL 517 – ENTRE A ALDEIA DE SANTO ANDRÉ E O 

CRUZAMENTO DA TI MARCELINA  --------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que o troço de estrada entre a Aldeia de Santo 

André e o Cruzamento da Ti Marcelina se encontra muito irregular. --------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu já ter conhecimento da situação e que irá ver com 

os Técnicos da Autarquia o motivo das irregularidades. -----------------------------------------------  

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

PARQUE DE ESTACIONAMENTO JUNTO À QUINTA DO CHAFARIZ EM 

SANTIAGO DO CACÉM  --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que junto ao parque infantil da Quinta do Chafariz 

o muro foi derrubado e o passeio danificado, para a construção de um parque de 

estacionamento, solicitando informação quanto ao ponto de situação. ------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que se pretende avançar com o parque de 

estacionamento naquele local, com iluminação, no entanto o terreno ainda não se encontra à 

cota, estando-se a proceder à colocação de terras no local. --------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL – POLO EM SINES ----------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou se a Câmara Municipal teve conhecimento da 

instalação de um Polo do Instituto Politécnico de Setúbal em Sines.  -------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente Margarida Santos referiu que apenas teve conhecimento através da 

Comunicação Social, tendo salientado que o Senhor Presidente da Câmara Municipal se 

encontra de férias, não tendo conhecimento que este assunto tenha sido debatido no âmbito da 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – CIMAL o que é lamentável tendo em conta 

que é um assunto que tem a ver com os interesses de toda a região. ---------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu lamentar, caso esta tenha sido uma decisão 

unilateral, tendo deixado à margem os restantes Municípios que constituem a CIMAL, 

observando ainda que, possivelmente, até faria mais sentido a localização em Santiago do 

Cacém, devido à sua centralidade. ------------------------------------------------------------------------   

Referiu ainda que se este assunto não foi analisado no âmbito da CIMAL, e que faria todo o 

sentido que a Câmara Municipal tomasse uma posição sobre o mesmo e que a fizesse chegar 

ao governo, tendo salientado que devemos exigir transparência na forma como as decisões são 

tomadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recordou ainda que, no mandato de 1993 a 1997, integrou uma delegação, em representação 

da Câmara Municipal, da qual fez parte a Vereadora Olívia de Carvalho, responsável pelo 

processo, bem como outra pessoa, de cujo nome não se recorda, para proceder à entrega de um 

dossier de candidatura a um Pólo do Politécnico, no Ministério, em Lisboa, ao Dr. Pedro 

Lynce – Governo PSD.--------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que da troca de informação - naturalmente, com a defesa por Santiago do Cacém- 

surgiu um ponto em comum: a centralidade na Sub-Região. Sem perda da observação de que 

poderiam aparecer outras candidaturas, sendo que foram criadas expectativas muito claras. E 

foi com base nessas expectativas que foi efetuado o arrendamento do Colégio de São José, 

com toda a brevidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que foram recebidos com muita simpatia e que todo o diálogo decorreu com 

muita clareza, assente em realismo, em busca da melhor solução e gestão dos recursos. ---------  

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

APAGÃO EM PORTUGAL  ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que no passado sábado dia 24 de julho, Portugal 

poderia ter sido afectado por um apagão, tendo salientado que isso só não aconteceu porque 

foi feita uma retirada de carga da rede, mais referiu que Portugal está sujeito a que situações 

como esta voltem a acontecer porque deixamos de ter um Polo de produção de energia com 

reserva de potência, com o encerramento da central termoeléctrica de Sines. ----------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.345.548.01€ (seis milhões trezentos e quarenta e cinco 

mil quinhentos e quarenta e oito euros e um cêntimo). ------------------------------------------------  

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 289.119.06€ (duzentos e oitenta e nove mil cento e 

dezanove euros e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A. ------------------------------------------          
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ASSUNTO: Plano de Trabalhos Definitivo, Mão-de-Obra, Equipamento, Cronograma 

Financeiro e DPSS -Execução de Revestimento Duplo em Caminhos no Concelho ---------    

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/15 de 23-03-2021, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

PROPOSTA: UM- Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão-de-obra, equipamentos, 

cronograma financeiro e DPSS, apresentados pelo empreiteiro, Construções, J.J.R. & Filhos, 

S.A., para a execução da obra de Execução de Revestimento Duplo em Caminhos no 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

quatro, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pela Senhora 

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

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

FORMA: Por maioria, com dois votos a favor da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos 

e do Senhor Vereador Albano Pereira, 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: Aprovação da Conta Final, do Auto de trabalhos a menos e do 2º Cálculo de 

Revisão de Preços Provisório-Requalificação da Av. Manuel da Fonseca, Zona 

Comercial do Centro Histórico e Zona Envolvente do Mercado Municipal-------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/4, de 23 de março de 2019, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

PROPOSTA:UM –Aprovar a conta final e 2º cálculo de revisão de preços provisório, da 

empreitada Requalificação da Av. Manuel da Fonseca, Zona Comercial do Centro Histórico e 

Zona Envolvente do Mercado Municipal, de acordo com o seguinte resumo: ---------------------  

Contrato ...........................................................1.989.917,94€ (IVA incluído) ---------------------  

Faturado ...........................................................1.987.342,93€ (IVA incluído) ---------------------  

Auto Trabalhos a Menos.….….........................2.575,02€ (IVA incluído) --------------------------  

2º Cálculo Revisão Preços Provisório…..19.930,49€ (IVA incluído)de acordo com os 

seguintes cabimentos: ---------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------2º Cálculo Revisão Preços Provisório-- 

----------------------------------------------------------------S/ IVA------------------------C/ IVA--------- 

Remodelação da zona envolvente do 

Mercado Municipal  

Objetivo: 3.3.1.1.2---------------------------------------8.286,19 €--------------------8.783,36 €----- 

Projeto: 2016/091 

Valorização do espaço público na Avenida  

Manuel da Fonseca 

Objetivo:3.3.1.1.2---------------------------------------6.204,77 €--------------------6.577,06 €------ 

Projeto: 2016/093 

Melhoria das Condições de Mobilidade na Zona  

Comercial do Centro Histórico de Santiago do Cacém  

Objetivo: 3.3.1.1.2------------------------------------4.311,39€---------------------4.570,07€---------- 

Projeto: 2016/097 

---------------------------------TOTAL--------------18.802,35€-------------------19.930,49€---------- 
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Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta e 

cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora 

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

FUNDAMENTOS:UM –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação 

complementar e o nº 1 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de 29 de outubro. ------  

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

FORMA: Por maioria, com dois votos a favor da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos 

e do Senhor Vereador Albano Pereira, 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: Adjudicação da empreitada de Reconstrução do edifício do Cineteatro de 

Ermidas Sado -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2021/300.10.001/8, do Serviço de Aprovisionamento e 

Património ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

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

conforme documento em anexo;---------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar, na sequência de concurso público, o relatório final elaborado pelo Júri do 

procedimento, e a adjudicação ao consórcio constituído pela Digiviana, Lda. e pela Coplusa, 

Lda, da empreitada de reconstrução do edifício do Cineteatro de Ermidas Sado., pelo 

montante de 1.299.995,00 € (um milhão duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa 

e cinco euros), a que acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, no montante de 77 

999,70 € (setenta e sete mil novecentos e noventa e nove euros e setenta cêntimos), tudo num 

total de 1.377.994,70 € (um milhão trezentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e 

quatro euros e setenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  

Três – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento em 

anexo, de acordo com o disposto no nº 1 do artº 98º do CCP. ----------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta e seis, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-

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 maioria, com quatro votos a favor da Senhora Vice-Presidente Margarida 

Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira, 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: CLAÚDIO JOSÉ MARTINS DOS SANTOS --------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel localizado em 

Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André -------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Rua da Fonte Seca, nº 200 –Bairro da Atalaia Norte –Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/353, datado de 14/07/2021 da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística ----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do Direito de Preferência sobre a 

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

Nova de Santo André, correspondente ao prédio urbano destinado a habitação, sita na Rua da 

Fonte Seca, nº 200, em Vila Nova de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 3642 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.1506/19910613, da 

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

FUNDAMENTOS: 2- De acordo com o artigo58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

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

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

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

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

3-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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

5-Face ao exposto, propõe-se, que o presente pedido seja remetido a Reunião de Câmara para 

deliberação sobre o não exercício do direito de preferência e emissão da respetiva certidão. ----  

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

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

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

ENTIDADE: CARINA MANSOS ESTRELA SILVA ---------------------------------------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/360 de 19/07/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Carina Mansos Estrela Silva ----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito na Rua dos Navegantes, Banda 2, Edifício 1, 2º B, Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 4254, Fração AF e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1608/19920220-AF, Vila Nova de Santo André, cujo valor de transação é de 122 000,00 € 

(cento e vinte e dois mil euros). ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU. ----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: LIDIA DA CONCEIÇÃO CARRILHO MANSOS -------------------------------  

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel localizado em 

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

LOCALIZAÇÃO: Rua do Galeão, banda 2, edifício 1, c/v, garagem, nº 13, freguesia de 

Santo André --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/359 de 19/07/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística-------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do Direito de Preferência sobre a 

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

prédio urbano destinado a garagem, sito na Rua do Galeão, banda 2, Edf. 1 c/v, em Vila Nova 

de Santo André, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4254 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.1608/19920220, da freguesia de Santo André. ------  

FUNDAMENTOS: 2-De acordo com o artigo58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

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

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

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

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

3-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. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

5-Face ao exposto, propõe-se, que o presente pedido seja remetido a Reunião de Câmara para 

deliberação sobre o não exercício do direito de preferência e emissão da respetiva certidão. ----  

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

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

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

ENTIDADE: ARMANDO ANTÓNIO COELHO GONÇALVES ------------------------------    

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2021/356 de 16/07/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Armando António Coelho Gonçalves -----------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito no Bairro do Pinhal, Bloco B3, nº 6, Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      2021-07-29                                                                                                         9 de 11 

artigo 2493 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 604, Vila Nova de Santo 

André, cujo valor de transação é de 96.000,00, (noventa e seis mil euros). -------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU. ----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CAJORMIC –CONSTRUÇÕES LD.ª -----------------------------------------------  

ASSUNTO: Receção Provisória das Obras de Urbanização e Redução da Caução 

prestada sob a forma de Depósito Bancário efetuado na conta n.º 0889001827950 da 

Caixa Geral de Depósitos S.A, à ordem da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ----  

LOCALIZAÇÃO: ZIL – Expansão IV –Lote 39 –Vila Nova de Santo André, freguesia de 

Santo André --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Comunicação Prévia n.º 02/2018/1 da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística e requerimento n.º 23061 de 23/09/2020 ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -------  

PROPOSTA: Aprovar a receção provisória das obras de urbanização e redução da caução 

prestada sob a forma de depósito bancário efetuado na conta n.º 0889001827950 da Caixa 

Geral de Depósitos S.A, à ordem da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no valor 

inicial de  121.779,00€ (cento e vinte e um mil setecentos e setenta e nove euros), referente à 

execução das obras de urbanização na ZIL–Expansão IV –Lote 39, Vila Nova de Santo André, 

freguesia de Santo André, ficando cativo 10% do valor total da obra, ao qual corresponde o 

valor de 12.177,90€ (doze mil cento e setenta e sete euros e noventa cêntimos). ------------------  

FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das obras de urbanização foi 

prestada caução sob a forma de depósito bancário efetuado na conta n.º 0889001827950 da 

Caixa Geral de Depósitos S.A, à ordem da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no valor 

de 121.779,00€ (cento e vinte e um mil setecentos e setenta e nove euros). ------------------------  

Na sequência do pedido de receção provisória, houve deslocação da equipa técnica ao local 

em conjunto com o representante do requerente, a fim de examinar as obras de urbanização 

executadas, em presença dos respetivos projetos aprovados pela Câmara Municipal e demais 

peças e documentos técnicos, considerando estarem reunidas as condições para a receção 

provisória das obras de urbanização.----------------------------------------------------------------------  

Consta do processo os seguintes elementos por parte de entidades externas e do requerente: ---  

a) Termo de Responsabilidade n.º 51/2021 de 20/1/2021 pela execução das Infraestruturas de 

Telecomunicações onde se declara que estas infraestruturas foram executadas de acordo com 

o projeto aprovado e que foram efetuados os ensaios exigidos; --------------------------------------  

b) Relatório de Vistoria das Águas de Santo André de 12 novembro de 2020 onde é referido 

que a nova conduta se encontra em condições para ser ligada à rede de abastecimento de água 

potável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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c) Relativamente às Infraestruturas Elétricas fomos informados pelo representante da 

Cajormic que a EDP não pode emitir Certificado de Conformidade em nome da Cajormic 

porque a dona do Arruamento e da Rede é a Câmara Municipal. Uma vez que este arruamento 

já está a ser alimentado eletricamente pela EDP e inclusive o Posto de Transformação 

pertence à Câmara Municipal dispensa-se a apresentação deste Certificado; -----------------------  

d) Foram entregues as Peças Desenhadas das Telas Finais e estão em conformidade. Não 

foram entregues as Peças Escritas, mas não existe inconveniente pois o Projeto Inicial é um 

Projeto Municipal e não existiram alterações; -----------------------------------------------------------  

e) Relativamente aos Termos de Responsabilidade entregues (Diretor de Obra e Diretor de 

Fiscalização de Obra), não é referido o nome do requerente da obra, mas é referido o n.º do 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, e em conformidade com o n.º 5 do artigo 54.º e artigo 87.º do Decreto Lei 555/99 de 

16 de dezembro, na sua atual redação, estão reunidas as condições para a receção provisória 

das obras de urbanização e redução da caução prestada sob a forma de depósito bancário 

efetuado na conta n.º 0889001827950 da Caixa Geral de Depósitos S.A, à ordem da Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, no valor inicial de  121.779,00€ (cento e vinte e um mil 

setecentos e setenta e nove euros), ficando cativo 10% do valor total da obra, o qual 

corresponde o valor de 12.177,90€ (doze mil cento e setenta e sete euros e noventa 

cêntimos),valor que será libertado aquando da receção definitiva. -----------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor da Senhora Vice-Presidente Margarida 

Santos e do Senhor Vereador Albano Pereira 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 pela Coligação Santiago do Cacém 

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2021/2022 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar e Refeições Escolares --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/650.10.100/1075, de 22.07.2021, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um –Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes nas 

listagens do anexo I e II, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições 

escolares e material escolar), uma vez que reúnem as condições e os princípios enunciados na 

informação nº 10024, de 22.04.2021 e que, foram objeto de deliberação de Câmara, de 

29.04.2021 (Proposta de Agenda nº 10145, de 23.04.2021). ------------------------------------------  

Dois–Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de Escolas 

de: Cercal do Alentejo –500,00€; Prof. Arménio Lança –1.287,50€; Santiago do Cacém –

700,00€ e Santo André 1.050,00€, no valor total de 3.537,50€. --------------------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número cento e trinta e sete, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhora Vice-

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

FUNDAMENTOS: 1 –A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de 

acesso a todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; ---------------------------------------------  

2 –Pressupostos subjacentes deliberação de Câmara, de 29.04.2021 (Proposta de Agenda nº 

10145, de 23.04.2021).--------------------------------------------------------------------------------------  

-nº 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; -----------  

-alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/3013, de 12 de set; -----------------------------------------  
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-nº 1, nº 2 e nº 5 do art.º 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social 

escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, reificado pela Declaração de 

Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do Despacho nº 

7255/2018, de 31 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------  

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 e cinco 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 

 

 

________________________________________________ 


