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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE QUINZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.   ---------------------------- 

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

Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da Sede do 

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

Municipal, Artur Manuel Fernandes Ceia, Luís Filipe dos Santos, Susana Louro Caiado 

Correia Pádua, Mónica Fialho Pires de Aguiar, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião 

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira e da Senhora Vereadora 

Sónia Gonçalves, por motivo de férias ------------------------------------------------------------------  

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

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

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.  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vice-Presidente 

Albano Pereira e da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. -------------------------------------------  

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.405.680,29€ (Seis milhões quatrocentos e cinco mil 

seiscentos e oitenta euros e vinte e nove cêntimos). ---------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 294.476,86€ (duzentos e noventa e quatro mil, 

quatrocentos e setenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos). ---------------------------------------  

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

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

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

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

Dois/Dois Mil e Vinte e Seis e Décima Primeira Alteração das GOP´S (AMR/PPI) Dois 

Mil e Vinte e Dois/Dois Mil e Vinte e Seis.  ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 26-08-2022 exarado no documento I-27371 

de 26-08-2022, que aprovou a 11ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 11ª 

Alteração às GOP`S (AMR/PPI) 2022/2026. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

Dois/Dois Mil e Vinte e Seis e Décima Segunda Alteração das GOP´S (AMR/PPI) Dois 

Mil e Vinte e Dois/Dois Mil e Vinte e Seis.  ----------------------------------------------------------   

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

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

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 05-09-2022 exarado no documento I-27172 

de 05-09-2022, que aprovou a 12ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 12ª 

Alteração às GOP`S (AMR/PPI) 2022/2026. -----------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório Semestral do Auditor externo sobre a situação económica e 

financeira do Município.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número quinhentos pontos dez ponto zero, zero um barra um da 

Divisão de Administração Geral e Financeira barra SC de dois mil e vinte e dois. ---------------   

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

PROPOSTA: UM – Dar conhecimento do relatório semestral sobre a situação económica e 

financeira do Município relativo ao 1ºsemestre de 2022, apresentado pelo auditor externo que 

procede anualmente à revisão legal de contas.  --------------------------------------------------------  

DOIS – Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento  -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d), do nº2, do artigo 77º, da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: SSW MORUSLDA. ---------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Kartódromo -Atribuição do lote 13 ------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/19 de 18 de agosto, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM–Atribuir, por acordo direto, à SSW Morus, Lda.,o prédio designado por 

lote nº 13, com a área de 928,71m², inscrito na matriz sob o artigo 7092º, descrito na 

Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 

4829/20171219, do Loteamento Municipal do Kartódromo, para o exercício da sua atividade, 

a que se refere o código CAE-01252-R3, importação, torrefação e comercialização de café. ---  

DOIS –O lote será cedido em regime de direito de superfície, pelo valor de 1,01€/m², o que 

perfaz o montante de 938,00€/ano, e de acordo com as condições previstas no Regulamento 

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

TRÊS –Aprovar a Minuta do Contrato Promessa para Constituição do Direito de Superfície, 

conforme documento anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO. --------------------  

ASSUNTO: Apoio na Aquisição de Aspirador de Folhas  ----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Cercal do Alentejo  ------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2022/300.50.801/413 do Gabinete de Apoio à Presidência ----------  

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

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal de Santiago do Cacém a aprovação do 

apoio a conceder à Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo para a aquisição de Aspirador 

Urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De facto: UM -A Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo depara- se, 

com muita frequência, com falta de trabalhadores e de recursos para as tarefas relacionadas 

com a limpeza e higiene urbana. -------------------------------------------------------------------------  

DOIS–A aquisição de um Aspirador Urbano seria uma mais valia e permitiria um melhor 

desempenho nesta área de trabalho. ---------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Da avaliação já efetuada pela Junta de Freguesia, trata se de um investimento que 

rondará os 20.000€ (vinte mil e uros) pelo que solicitam o apoio da Câmara Municipal através 

de comparticipação financeira para a aquisição deste equipamento, no valor de 10.000€ (dez 

mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO –Existe verba prevista no orçamento de 2022, nas verbas correntes e de capital, a 

transferir para as juntas de freguesia. --------------------------------------------------------------------  

De direito:. Compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 

sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios da população, conforme dispõe a alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de se de setembro. ----  

DEIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE CERCAL DO ALENTEJO. --------------------  

ASSUNTO: Apoio na Reparação de Retroescavadora. -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Cercal do Alentejo -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.50.801/414 do gabinete de Apoio à Presidência -------  

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

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal de Santiago do Cacém a aprovação do 

apoio a conceder à Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo para a reparação de 

Retroescavadora, no valor de 12.000€. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM: A Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo (JFCA), 

solicita o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cacém (CMSC) na reparação da avaria 

da retroescavadora. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Trata-se de um equipamento que a Junta de Freguesia disponibiliza para utilização 

pelos Serviços Municipais, sempre que ocorrem, entre outras necessidades, roturas de águas e 

esgotos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Da consulta a oficinas da especialidade estima-se que a reparação ronde os 12.000 € 

(doze mil euros), conforme mencionado pela JFCA no documento acima referido. --------------  

QUATRO: A Câmara Municipal utiliza este equipamento com muita frequência e desde há 

vários anos, sem que a Junta de Freguesia tenha cobrado qualquer valor à Câmara Municipal.  

De direito: Compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 

sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios da população, conforme dispõe a alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de se de setembro. ----  

DEIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE. --------------------------------------   

ASSUNTO: Apoio na aquisição de Pneus para Dumper ------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Alvalade -------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.50.801/345 do Gabinete de Apoio à Presidência ------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
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PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal de Santiago do Cacém a aprovação do 

apoio a conceder à Junta de Freguesia de Alvalade para a aquisição de dois pneus para 

Dumper. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM -A Junta de Freguesia de Alvalade (JFA), solicita o apoio 

da Câmara Municipal de Santiago do Cacém na aquisição de dois pneus para o Dumper da 

Freguesia, no valor de 333.94€. --------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Trata-se de um equipamento essencial aos trabalhos desenvolvidos na Freguesia, e 

que por diversas vezes já tem estado ao serviço da Câmara Municipal nos trabalhos realiza 

dos na Freguesia, sob a responsabilidade da Câmara Municipal. ------------------------------------  

TRÊS –O custo dos pneus para este equipamento é de 135,75€ + IVA, num custo total, para a 

aquisição dos dois pneus, de 333.94 € (trezentos e trinta e três euros e noventa e quatro 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO –Considerando a existência de dotação orçamental, nas verbas correntes e de 

capital, a transferir para as Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------  

De direito: Compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 

sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios da população, conforme dispõe a alínea j) do n.º 1do artigo 25.º do Anexo I do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de se de setembro. ----  

DEIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: MARQUES & MARQUES – SALSICHARIA REGIONAL 

ALENTEJANA, LDA. -----------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície -Lote nº2 da ZIL, Exp. I, em Vila 

Nova de Santo André  ------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.200/8, de 27 de março de 2018, do Serviço 

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

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

PROPOSTA: UM- Autorizar a empresa Marques & Marques –Salsicharia Regional 

Alentejana, Lda. a transmitir o Direito de Superfície que incide sobre o Lote nº 2, com a área 

de 960 m2, sito na ZIL, Exp. I, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 

6502º e descrito na C.R.P. sob a ficha nº 4080/20080826 da freguesia de Santo André, para a 

Caixa Central –Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL. -----------------------------------  

DOIS–Deve a 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 pela requerente. ---------------------------  

DOIS–Conforme condições de constituição do direito de superfície. ------------------------------  

TRÊS–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. ----------------------------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MOTOR SPORT DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ --  

ASSUNTO: Enduro Vintage Trophy  ----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/850.10.600/7 de 17/01/2022 do Serviço Municipal de Desporto. -------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 35.000,00 € (Trinta e cinco mil 

euros) para a Associação Motor Sport de Vila Nova de Santo André como apoio na 

organização do evento de Enduro designado por Enduro Vintage Trophy. ------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 

iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade 

física e desportiva junto da população. ------------------------------------------------------------------  

DOIS- . Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois do Senhor Presidente Álvaro 

Beijinha e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador 

Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia, eleito do PS, foi 

apresentado a seguinte declaração de voto: “Os Vereadores do Partido Socialista, não estão 

contra a realização da prova em causa, admitindo até o relevo que possa ter para a economia 

local do concelho de Santiago do Cacém, da nossa parte a única coisa em causa tem a ver com 

o valor atribuído pela autarquia para o financiamento ou para a comparticipação no 

financiamento da prova, tendo em consideração outros financiamentos já apostados pela 

autarquia a outros eventos que nós consideramos importantes para o concelho, veja-se o caso 

da Feira Medieval, cujo o valor parece-nos desequilibrado face ao que agora estamos a 

deliberar”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CIRCO DALLAS ------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante –Ratificação de Despacho  ---------------  

LOCALIZAÇÃO: Recinto da Feira em Vila Nova de Santo André -------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2022/450.10.221/48de 31de agosto de 2022.  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 01 de setembro de 2022, referente ao 

Licenciamento de Recinto Itinerante para a realização dos espetáculos do “Circo Dallas” nos 

dias 09, 10 e 11 de setembro de 2022 às 18h e às 22h no Recinto da Feira em Vila Nova de 

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

FUNDAMENTOS: UM- Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, pode o presidente 

praticar quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a 

ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. -----------------------------------------  

DOIS- É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto Itinerantes, ao 

abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 309/2002 de 16/12, conjugado com o 

Decreto-Lei nº 268/2009 de 29 de setembro. -----------------------------------------------------------  

TRÊS- O Requerente não apresentou o requerimento nem os documentos instrutórios do 

processo em tempo útil a ser deliberado o licenciamento pela Câmara. ----------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: MARIA JOSÉ MARQUES SERRÃO SANTOS BRISSOS ---------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído  -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Recinto Exterior junto ao restaurante “Tasca da Zezinha” em Cumeadas, 

Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento n.º 2022/450.10.215/55 de 30/08/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pela requerente para a realização de Baile 

no Recinto Exterior junto ao restaurante “Tasca da Zezinha” em Cumeadas, Santiago do 

Cacém no dia 16 de setembro de 2022 das 21h às 02h. -----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Assunção de Compromissos Plurianuais -Aquisição e colocação de piso 

flutuante em madeira, no Pavilhão Padre Amadeu Pinto em Vila Nova de Santo André --  

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

REFERÊNCIA: Processo com a referência número 2022/300.10.005/335, de 05/09/2022, do 

Serviço de Aprovisionamento e Património.  -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a assunção de 

compromissos plurianuais no âmbito do contrato que se pretende celebrar para a aquisição e 

colocação de “piso flutuante em madeira no Pavilhão de Desportos Padre Amadeu Pinto, em 

Vila Nova de Santo André”, no montante estimado de 153 750,00 € (IVA Incluído), a ter 

lugar no próximo ano de 2023.  --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-  De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

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

DOIS- Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente.  --------------------------------------------------------  

TRÊS- Tendo em consideração a necessidade de programação dos trabalhos que constituem a 

aquisição, e o preço base do concurso a levar a efeito posteriormente. -----------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: CIRCO DALLAS ------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante  -------------------------------------------------   

LOCALIZAÇÃO: Recinto Junto ao Campo de Futebol Alternativo em Santiago do Cacém. -  

REFERÊNCIA: Processo Licenciamento Nº 2022/450.10.221/50 de 01 de setembro de 2022. 

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

PROPOSTA: Se aprove o Licenciamento de Recinto Itinerante para a realização dos 

espetáculos do “Circo Dallas” nos dias 16 a 18 ou 23 a 25 de setembro de 2022 às 18h e às 

22h no Recinto Junto ao Campo de Futebol Alternativo em Santiago do Cacém. -----------------  

FUNDAMENTOS: É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto 

Itinerantes, ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 309/2002 de 16/12, 

conjugado com o Decreto-Lei nº 268/2009 de 29 de Setembro. -------------------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
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ASSUNTO: Ratificação de despacho – Assinatura dos Protocolos de Cooperação a 

celebrar com a Escola Profissional de Odemira no âmbito da candidatura aos Centros 

Tecnológicos Especializados de Informática e Industrial  ----------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2022/150.10.500/41 de 24 de agosto de 2022 da Divisão de Educação, 

Intervenção Social e Saúde  -------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho datado de 31 de agosto de 2022, a aprovar a 

assinatura dos Protocolos de colaboração com a Escola Profissional de Odemira no âmbito da 

candidatura aos Centros Tecnológicos Especializados de Informática e Industrial. --------------   

FUNDAMENTOS: De Facto -  Os cursos profissionais visam proporcionar aos alunos uma 

formação profissional inicial e aprendizagens diversificadas, com vista ao prosseguimento de 

estudos ou à inserção no mercado do trabalho, pelo que os Centros Tecnológicos 

Especializados (CTE) visam reequipar e robustecer a infraestrutura tecnológica das escolas 

com oferta de ensino profissional para reforçar a atratividade das formações de nível 

secundário de dupla certificação em domínios de especialização que requerem mão-de-obra 

muito qualificada e o Município dispõe de atribuições, designadamente e entre outras, na área 

da educação, ensino e formação profissional e da promoção do desenvolvimento. ---------------   

De Direito: UM-  O disposto nos artigos 33.º n.º 1 alíneas o), r), u) e ee) do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual. ----------------------------------------------------  

DOIS -  Ao abrigo do disposto no n.º 2 do art.º 35.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na sua redação atual, pode o 

Presidente praticar quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos 

sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. -----------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------  

ASSUNTO: Primeiro Aniversário do Grupo Motard de Santiago do Cacém  ---------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/850.10.600/83 de 08/07/2022 do Serviço Municipal de Desporto. ------   

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 350,00 € (Trezentos e cinquenta 

euros) para o Grupo Motard de Santiago do Cacém como apoio na organização do 1º 

Aniversário, nomeadamente para fazer face às despesas decorrentes da animação musical do 

evento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: UM- Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 

iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade 

física e desportiva junto da população. ------------------------------------------------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído-Isenção das Taxas de Licenciamento 

Especial de Ruído e de Diversão Provisória.  --------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sede no Antigo Jardim de Infância de Vale Matanças em Santiago do 

Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2022/450.10.215/62de 08/09/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha  ----------------  
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PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento Especial de Ruído, bem como apoiar a realização da 

“Comemoração do Primeiro Aniversário do Grupo Motard de Santiago do Cacém” no dia 24 

de setembro de 2022 entre as 09h e as 04h, através da isenção do pagamento das taxas 

relativas ao Licenciamento Especial de Ruído no valor de 15.22€ e de Diversão Provisória no 

Valor de 13.09€. --------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo decreto-

leinº9/2007 de 17/01 ---------------------------------------------------------------------------------------  

É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 2 

do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

ASSUNTO: 2º Adenda ao Contrato nº 33/2022 –Empreitada de Requalificação do 

Espaço Público do Bairro dos Serrotes.  -------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.001/3, de 13/01/2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho do passado dia 6 de setembro do corrente ano, 

através do qual foi aprovada a minuta da 2º adenda a efetuar ao contrato nº 33/2022, 

celebrado em14 de abril de 2022, com a empresa “Vibeiras –Sociedade Comercial de Plantas, 

S.A.”, adjudicatária da empreitada de requalificação do espaço público do Bairro dos 

Serrotes, em Vila Nova de Santo André, decorrente da necessidade de nomeação de novo 

gestor do contrato face à indisponibilidade do anteriormente designado, por motivo de baixa 

médica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Para efeitos do disposto na alínea i) do nº 1 do artigo 96º e no 

artigo 290º-A, ambos do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------  

DOIS -Nos termos do disposto do nº 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: D´OLIVEIRA & SILVA –SUPERMERCADOS LDA. --------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo -

Atribuição do lote nº 8 da Expansão 0 ----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.003/33de 22 de agosto, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM- Alienar o prédio designado por lote nº 8 da Expansão 0 do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 3871º e descrito na 

Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 

1894/20080827, por acordo direto, a D´Oliveira& Silva –Supermercados Lda., para o 

exercício da sua atividade de comércio a retalho em supermercados e hipermercados, à qual 

corresponde o CAE 47111 –R3. --------------------------------------------------------------------------  

DOIS -O lote tem a área de 694,00m² e será alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de8.758,28€ (oito mil setecentos e cinquenta e oito euros e vinte e oito cêntimos). O 

pagamento será efetuado de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal de 
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Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, a saber: 30% do preço como sinal, 

com a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente que 

equivale a 70%, no ato da escritura de compra e venda. ----------------------------------------------  

TRÊS –Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, conforme documento 

anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. --------  

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

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

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

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

DEIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento para contratação da empreitada de valorização 

do Jardim Municipal de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.001/24 do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a abertura de procedimento para contratação da Empreitada de 

Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém, por concurso público sem 

publicação no JOUE, de acordo com o previsto na alínea c) do nº 1 do art.º 16º, conjugado 

com o disposto na alínea b) do art.º 19º do Código dos Contratos Públicos. -----------------------  

DOIS –Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, e tendo em 

consideração o valor resultante da revisão da estimativa orçamental do projeto, que se defina 

como preço base do procedimento o valor de 1950 000,00€ (um milhão, novecentos e 

cinquenta mil euros) ---------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS –Aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos, conforme documentos 

em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40ºdo CCP. ------------------------------------  

QUATRO –Aprovar, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 2 do artº 46-Aº do 

Código dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 500 

000,00 €, a não divisão em lotes, em virtude das prestações a abranger pelo objeto do contrato 

serem técnica e funcionalmente incindíveis, por se tratarem de obras de urbanização cuja 

natureza dos trabalhos de movimentos de terras e instalação de infraestruturas (rede de aguas; 

rede de esgotos domésticos e pluviais, redes de infraestruturas RB/IP e ITUR) não aconselha 

a sua execução em separado, conforme previsto na alínea a) do nº 2 do artigo 46.º-A do CCP).  

CINCO –Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: -----------------  

Presidente –António Ferreira; ----------------------------------------------------------------------------   

Vogal –José Pereira Gonçalves;  -------------------------------------------------------------------------  

Vogal –Cristina Sobral;  -----------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente –José Carlos Correia; -------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente –Octávio Gonçalves. --------------------------------------------------------------------  

SEIS –Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal José 

Pereira Gonçalves. -----------------------------------------------------------------------------------------  

SETE –Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. -----------------------------  

OITO –Para cumprimento do disposto no nº1 do art.º 290º-A do Código dos Contratos 

Públicos, propõe-se que seja designado como gestor do contrato efetivo, com a função de 

acompanhar permanentemente a sua execução, o Arquiteto da DPO, António Ferreira, e como 
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gestor de contrato suplente nas suas ausências e impedimentos, o Chefe da DPO, Eng.º José 

Carlos Correia. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

FUNDAMENTOS: UM -De acordo com a constante no documento interno nº 28937, de 

08/09/2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS -O órgão competente para tomar a decisão de contratar 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 8de 

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

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------  

Um voto contra, do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

Cacém Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Liberação de Garantia Bancária -Requalificação do Espaço Público no 

Bairro das Flores  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19 de junho de 2017, da Divisão de 

Projeto e Obras. (processo 10/DPO/2017 –papel). -----------------------------------------------------   

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a liberação de 30% do valor da caução, inicial (93.457,89€), 

relativo ao 2º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 28.037,37€(vinte oito mil, 

trinta e sete euros e trinta e sete cêntimos) e a liberação de 30% do valor do reforço de caução 

(89.739,77€), relativo ao 2º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 

26.921,93€(vinte seis mil, novecentos, vinte e um euros e noventa e três cêntimos). -------------  

FUNDAMENTOS: De Facto -UM –A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

Protecnil –Sociedade Técnica de Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 

17/08/2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 70/2017, pelo valor de 1.981.307,28 €, e enquadra-se 

em PPI, no Objetivo 3.3.1.1.2. –Projeto 2016/101.  ---------------------------------------------------  

Correspondendo ao 2º Ano do Período de Garantia, realizou-se a vistoria à obra em referência 

para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias 

imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação da 

parcela (30%) correspondente à caução e reforço de caução do aludido contrato. ----------------  

De Direito -UM –De acordo com o nº 5 do art.º 395º e art.º 397º do Código dos Contratos 

Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva 

legislação complementar. ---------------------------------------------------------------------------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos pela CDU. -----------------------------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia, e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos pelo PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

Cacém Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Trabalhos complementares decorrentes de circunstâncias não previstas -

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Vila Nova de Santo André.  --------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº2021/300.10.001/9 de 12-02-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA:UM –Aprovar da execução dos trabalhos complementares decorrentes de 

circunstâncias não previstas, no valor de 46.203,86€, acrescido de IVA, que perfaz um total 

de 48.976,09€ (quarenta e oito mil novecentos e setenta e seis euros e nove cêntimos). ---------  

DOIS: – Aprovar a formalização escrita da modificação ao contrato nomeadamente a 

celebração de contrato adicional de erros e omissões.  ------------------------------------------------  

TRÊS –Aprovar a prorrogação do prazo, por quinze dias, ficando a conclusão dos trabalhos 

prevista para o dia trinta de maio de dois mil e vinte e três. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Da análise da lista de erros e omissões, apresentada pelo 

empreiteiro, confirma-se a existência de erros de medição, nos artigos: ---------------------------  

1.4.5 -Regularização e compactação mecânica da caixa; ---------------------------------------------  

1.4.8 -Fornecimento e aplicação de rega de colagem e camada de desgaste com 5cm de 

espessura em Betão betuminoso AC14. -----------------------------------------------------------------  

1.4.12 -Reformulação e extensão de troços da Rede clicável, incluindo fornecimento de todos 

os materiais e todos os trabalhos necessários. ----------------------------------------------------------  

1.6.3 -Construção de resguardo para contentores, incluindo todos os materiais e trabalhos 

necessários. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que resulta na necessidade de execução dos trabalhos complementares, no valor total de 

48.976,09€ apurados, considerando os custos unitários contratuais. --------------------------------  

DOIS – Os trabalhos complementares da empreitada em causa, encontram-se previstos em 

PPI para o ano de 2022 de acordo com o objetivo 3.2.1.1., projeto n.º 2018/069 – Qualificação 

do Parque de Empresas de Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------  

TRÊS– Artº 370º, 374º e 378º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar. -------------  

DEIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------------  

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

Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------------------------------   

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

Cacém Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Não Publicação da Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de 

Santiago do Cacém à Carta de Perigosidade de Incêndio Rural   -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 27/2022/2 e informação interna n.º 28997 de 09/09/2022, da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------   

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

TOMAR CONHECIMENTO –UM-  Da não Publicação da Alteração por Adaptação do 

Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém à Carta de Perigosidade de Incêndio Rural;  --  

DOIS -  Submeter à Assembleia Municipal.  -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- Em 28 de março de 2022, foi publicado em Diário da República, 

2.ª série, n.º 61, o Aviso (extrato) n.º 6345/2022, com a Carta de Perigosidade de Incêndio 

Rural, ao abrigo do n.º 5 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, diploma 

que aprovou o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais (SGIFR). ----------------------------   

DOIS- A cartografia de perigosidade de incêndio rural é, de acordo com o disposto no n.º 1 

do artigo 41.º do SGIFR, uma das componentes da cartografia de risco de incêndio rural, 
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sendo um elemento crucial para o planeamento das medidas de prevenção e combate a 

incêndios rurais, permitindo o acesso a informação cruzada do ordenamento do território, do 

ordenamento florestal e da prevenção estrutural, para a definição dos condicionamentos à 

edificabilidade e às atividades de fruição dos espaços rurais.  ---------------------------------------  

TRÊS- A alteração por adaptação ao PDMSC destinou-se a integrar a nova carta de 

perigosidade de incêndio rural (e as respetivas classes) na “Planta de Condicionantes Defesa 

da Floresta Contra Incêndios” e na “Planta de Riscos Naturais e Tecnológicos”. -----------------   

QUATRO- Procedeu-se, ainda, para coerência da informação apresentada, à adaptação da 

“Planta de Condicionantes Exceto AH, RAN, REN e RN2000” à Carta de Ocupação do Solo 

(COS 2018), no que concerne à temática “Floresta”, de forma a adotar as especificações 

técnicas ao novo conceito de “Territórios Florestais” definido no SGIFR, e já utilizado na 

referida “Planta de Condicionantes Defesa da Floresta Contra Incêndios”.  -----------------------  

CINCO- Foi declarado, por unanimidade, pela Câmara Municipal de 9 de junho de 2022 e 

transmitida à Assembleia Municipal, em sessão ordinária de 30 junho de 2022, aprovada por 

maioria, a Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém 

(PDMSC) à Carta de Perigosidade de Incêndio Rural -2.ª alteração, em conformidade com o 

artigo 25.º n.º 1 alínea h) do RJAL.  ---------------------------------------------------------------------  

SEIS- No seguimento, foram desenvolvidos todos os procedimentos necessários à publicação 

em Diário da República (2.ª série), pedido de Submissão do ato n.º 615517521 e depósito na 

DGT.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SETE- No passado dia 19 de julho foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei n.º 

49/2022, que altera as regras de funcionamento do SGIFR, determinando a adaptação das 

áreas prioritárias de prevenção e segurança (APPS) à escala e realidade sub-regional, no 

âmbito das comissões sub-regionais de gestão integrada de fogos rurais, até 31 de março de 

2023. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OITO-  Em consequência o Decreto-Lei n.º 49/2022, de 19 de julho, suspende a Carta de 

Perigosidade de Incêndio Rural publicada a 28 de março de 2022, repondo em vigor as cartas 

de perigosidade constantes nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndio.    

NOVE- Tendo em conta o retrocesso legislativo solicitou-se à Imprensa Nacional - Casa da 

Moeda a anulação da publicação do ato submetido sob o n.º 615517521. --------------------------    

DEZ- Importa salientar que a Carta de Perigosidade publicada a 28 de março de 2022 

representa muito melhor a realidade do Município de Santiago do Cacém do que a atualmente 

em vigor (constante do PIMDFCI), que está desajustada às situações efetivas do Território e 

tem sido um entrave à implementação adequada de variadas edificações, nomeadamente 

empreendimentos turísticos.  -----------------------------------------------------------------------------   

ONZE- Em consonância com o supra descrito remete-se ao conhecimento da Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, das alterações expostas e da não publicação da Alteração 

por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC) à Carta de 

Perigosidade de Incêndio Rural.--------------------------------------------------------------------------   

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

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

ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de execução da Loja do Cidadão.  -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2022/300.10.001/7, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA:  UM –Aprovar o Relatório Final, elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo. -------------------------------------------------------------------------  
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DOIS–Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da empreitada de execução 

da Loja do Cidadão em Santiago do Cacém, à Digiviana, Unipessoal, Lda, pelo valor de 

1.448.454,88€(Um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e 

quatro euros e oitenta e oito cêntimos), a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, no valor 

de 86.907,29€ (Oitenta e seis mil, novecentos e sete euros e vinte e nove cêntimos), o que 

perfaz o montante total de 1.535.362,17 €(Um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil, 

trezentos e sessenta e dois euros e dezassete cêntimos). ----------------------------------------------  

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

em anexo, de acordo com o disposto no nº1do artº 98º do CCP. -------------------------------------  

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 quatros votos a favor, sendo dois do Senhor Presidente Álvaro 

Beijinha e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU, e dois do Senhor Vereador 

Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos do PS. -----------------------------------  

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

Cacém Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS MISTOS DE 

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

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas   -------  

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

REFERÊNCIA: Processo número noventa, de dois mil e vinte e dois do Serviço Municipal 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 5.244,21 € (cinco mil, 

duzentos e quarenta e quatro euros e vinte e um cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém - 4º 

trimestre de 2022.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.  --------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ   -------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas   -------  

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

REFERÊNCIA: Processo número noventa e um, de dois mil e vinte e dois do Serviço 

Municipal de Proteção Civil.  -----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.669,56€ € (três mil, 

seiscentos e sessenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos) referente ao custo de seguros 
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auto de viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de 

Santo André - 4º trimestre de 2022.  ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros. ---------   

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para Associação Moradores do Salão Comunitário 

da Sonega ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sonega  ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/850.10.003.02/2 de 19/08/2022 da Divisão de Cultura e 

Desporto.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar  ----------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.005,30€ (três mil e cinco 

euros e trinta cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega, 

destinada a apoiar a manutenção dos seguintes equipamentos: Balneários, Posto Médico e 

Biblioteca no corrente ano.  -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A abertura e manutenção destes equipamentos é um apoio 

fundamental para a comunidade onde está inserida. ---------------------------------------------------   

DOIS -Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois do Presidente Álvaro Beijinha e da 

Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------------------------------------------------  

Duas abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para a Associação Cultural Amigos de Alvalade -----  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade -----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/850.10.003.02/03 de 28/08/2022 da Divisão de Cultura e 

Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1000,00€ (mil euros) para a 

Associação Cultural Amigos de Alvalade destinada a apoiar as atividades previstas para 2022.  

FUNDAMENTOS: UM- A Associação Cultural Amigos de Alvalade assume um papel 

relevante na comunidade onde está inserida atuando nesta através das iniciativas que promove 

ao longo do ano tendo em vista o desenvolvimento da população.  ---------------------------------  

DOIS- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do regime jurídico das autarquias locais aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos pela CDU. -----------------------------------------------  

Com três abstenções dos Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Susana Pádua, eleitos do 

PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. ---  
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DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e pela Senhora 

Vereadora Susana Pádua, eleitos do PS, e pelo Senhor Vereador Luis dos Santos eleito 

pela Coligação Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-

nos por desconhecer qual o critério para atribuição destas verbas, dado que não existe um 

Regulamento Municipal para o efeito”. -----------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Protocolo com a Casa do Povo de Abela –Cedência de instalações ao Jardim 

de Infância de Abela: atualização para o ano letivo de 2022/2023.  -----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/350.30.001/158 de 23/08/2022. -----------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA:  Transferir para a Casa do Povo de Abela a verba de 3.317,59€, referente ao 

ano letivo de 2022/2023. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Cláusulas 5.ª e 6.ª do Protocolo com a Casa do Povo de Abela para 

cedência de instalações para funcionamento do Jardim de Infância de Abela. ---------------------  

DOIS–Aviso n.º 17989/2021 do Instituto Nacional de Estatística, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 186 de 23 de setembro de 2021 ----------------------------------------------  

TRÊS–alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º do regime jurídico das autarquias locais aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

SONEGA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído e Licenciamento de Recinto Improvisado   

LOCALIZAÇÃO: Rua Serafim João e Campo de Futebol da Sonega –Cercal do Alentejo ----  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído nº 2022/450.10.215/57 e Recinto 

Improvisado n.º 2022/450.10.221/51de 01/09/2022 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA:. Aprovarem-se os licenciamentos para a realização de Cantares/Bailes e 

Garraiadas, nos dias 24 e 25 de setembro de 2022 das 12h às 04h, solicitado pela Associação 

de Moradores do Salão Comunitário da Sonega –Cercal do Alentejo ------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

É competência da Câmara Municipal o Licenciamento de Recinto Improvisado, ao abrigo do 

artigo 7º do Decreto-Lei 309/2002 de 16/12, conjugado com o Decreto-Lei nº 268/2009 de 29 

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

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

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo dos Caeiros –Cercal do Alentejo -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de 2022/450.10.215/58de 01/09/2022 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ---------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Sónia Gonçalves. --------------  
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PROPOSTA: Aprove-se o licenciamento solicitado pela Casa do Povo de Cercal do 

Alentejo, para a realização de um Baile a realizar no Largo dos Caeiros, Cercal do Alentejo, 

no dia 17 de setembro de 2022, das 10h às 22h. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S. BARTOLOMEU DA SERRA ---  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído e Isenção de Taxas de Licenciamento 

Especial de Ruído e de Recinto de Diversão Provisória -------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Salão da Associação em S.Bartolomeu da Serra -------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído -2022/450.10.215/59, 60 e 61 de 

07/09/2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ---------------- . 

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento Especial de Ruído, bem como apoiar a realização 

dos eventos promovidos pela Associação de Moradores de S. Bartolomeu da Serra a realizar 

nos dias 17desetembro, 22 de outubro e 31 de dezembro de 2022, através da isenção do 

pagamento de taxas relativas ao Licenciamento Especial de ruído no valor de 45.66€ ed e 

Diversão Provisória no valor de 39.27€. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de 

Ruído ao abrigo do artigo 15º do Regulamento Especial de Ruído, aprovado pelo decreto-lei 

nº9/2007 de 17/01. -----------------------------------------------------------------------------------------  

-É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 

2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------  

-A Associação tem vindo a desenvolver iniciativas em prol da comunidade e do seu bem 

estar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2022/2023 –Junta de Freguesia de Santo André: 

definição do preço ao Km a praticar e previsão da despesa.  ------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2022/150.20.101/43, datado de 31/08/2022, da DEISS. ----------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

PROPOSTA: Manutenção do preço ao quilómetro praticado no ano letivo anterior, a saber: 

0,67 € (sessenta e sete cêntimos) para assegurar os dois circuitos especiais de transporte 

escolar previstos para o ano letivo 2022/2023. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------  

DOIS–Decreto-Lei Nº 21/2019, de 30 de janeiro e Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de setembro. -  

TRÊS–Inexistência de viaturas municipais que possam assegurar, na totalidade e diretamente, 

a execução dos circuitos especiais no terreno. ---------------------------------------------------------  

QUATRO –A disponibilidade manifestada pela Junta de Freguesia de Santo André para 

assegurar este tipo de serviço. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: MIGUEL ÂNGELO FERREIRA TEIXEIRA. ----------------------------------- 

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre Constituição de Compropriedade.  -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte Pinheiro –São Domingos. ------------------------------------------------

- 

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/357, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --

- 

APRESENTANTE: Senhora Vereador ada Câmara Municipal, Mónica Aguiar.  ---------------  

PROPOSTA: UM: Emissão de parecer favorável sobre a constituição de compropriedade a 

favor de Tiago Matos Teixeira para o prédio denominado Monte Pinheiro –São Domingos, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 72, seção Y, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 614/19930303, da União de freguesias de S. Domingos e Vale de 

Água. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. -------------------------------------

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 26 543, de 16/08/2022, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Monte 

Pinheiro” sito em União de freguesias de São Domingos e Vale de Água, concelho de 

Santiago do Cacém, inscrito na matriz rústica sob o artigo 72, secção “Y” e na matriz urbana 

sob o artigo 537, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém com o 

n.º 614/19930303,a doação a favor de Tiago Matos Teixeira. ---------------------------------------

- 

DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/9, 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. --   

TRÊS: Não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico 

do prédio, pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 91/95, de 02/09, assim 

proponho que seja remetida a Reunião de Câmara proposta de emissão de parecer favorável 

ao aumento do número de compartes e emissão da respetiva certidão conforme solicitado.  ----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Assistente Técnico (Ação Educativa), em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado.  ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2022/250.10.101/20.  ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------   

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

recrutamento de Assistente Técnico (Ação Educativa), 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 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.  ------------------------------------  
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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 quatro votos a favor, sendo dois do Senhor Presidente Álvaro 

Beijinha e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos pela CDU, e dois do Senhor 

Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos pelo PS. ---------------------  

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

Cacém Mais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: LUDGERO DAS DORES CANDEIAS  ---------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre aumento do número de Compartes.   ----------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela do Arneiro, freguesia de Abela  ----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/240 de 10/05/2022, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------   

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio sito em Courela do Arneiro, inscrito na matriz sob o artigo rústico 2.º, Secção “G”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1061/20170124, que pretende efetuar 

partilha, do prédio supra identificado, a Hugo Miguel Pereira Candeias, Aurora Pereira 

Candeias de Matos e Ludgero Dores Candeias.  -------------------------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi requerido a esta Câmara, através do requerimento n.º 14650 de 10 de maio de 

2022, a emissão de certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 1061/20170124, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 2, secção G, em Courela do 

Arneiro, na freguesia de Abela, sobre o aumento do número de compartes a favor de Hugo 

Miguel Pereira Candeias, Aurora Pereira Candeias de Matos e Ludgero Dores Candeias.  ------  

DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 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. ---  

TRÊS: 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.  ----------------------------  

QUATRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir 

violação à Lei n.º 91/95, de 02/09. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO FRANCISCO GAMITO PINCHA ------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre Constituição de Compropriedade. -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Limoeiro, União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água --------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/317 de 15/07/2022, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Mónica Aguiar. ----------------  

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

prédio denominado “Limoeiro”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 34, Secção “L e urbana 

sob o artigo 978.º, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1546, a favor de 

Pedro Miguel Ferreira Augusto e Sandra Isabel Paulino Santa Maria. -----------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi requerido a esta Câmara, através do requerimento n.º 22230, de 15/07/2022, a 

emissão de certidão de compropriedade sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1546, inscrito na matriz predial rústica sob o artº34, secção L e urbana sob o 

artigo978, em Limoeiro, Vale de Água da União das Freguesias de São Domingos e Vale de 

Água, sobre a constituição de compropriedade a favor de Pedro Miguel Ferreira Augusto e 

Sandra Isabel Paulino Santa Maria. ----------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, 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. ---  

TRÊS: 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. -----------------------------  

QUATRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir 

violação à Lei n.º 91/95, de 02/09. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião a respetiva Secretária substituta da reunião elaborou a presente Minuta de 

cada uma das deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a 

Minuta sido lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade nos termos 

e para os efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos 

Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo 

Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. -----------------------------  

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

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

reunião pelas doze horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


