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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS  ----------------------  

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

Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da Sede 

do Município, compareceram o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro dos Santos 

Beijinha, Albano Joaquim Mestre Pereira, Artur Manuel Fernandes Ceia, Luís Filipe dos 

Santos, Susana Louro Caiado Correia Pádua Vereadores, a fim de se efetuar a reunião 

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

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

Verificou-se a ausência das Senhoras Vereadoras Sónia Regina Sobral Gonçalves e Mónica 

Fialho Pires Pires de Aguiar. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número doze, 

da reunião do dia vinte e oito de abril do corrente ano, a qual foi aprovada, por unanimidade. 

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência das Senhoras Vereadoras 

Sónia Regina Sobral Gonçalves e Mónica Fialho Pires de Aguiar.----------------------------------  

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

VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR ARMINDO NEVES -----------  

A Câmara Municipal de Santiago do Cacém reunida a vinte e sete de outubro de 2022, 

aprovou por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do Senhor Armindo Neves, 

multicampeão de motociclismo, que faleceu no passado dia dezanove de outubro, enquanto 

participava na 14º edição da Africa Eco Rece. ---------------------------------------------------------  

O Empresário que residia há alguns anos em Santiago do Cacém, era uma pessoa bastante 

conhecida e estimada, que estava sempre disponível para ajudar o próximo.  ---------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 7.925.420,77 € (sete milhões novecentos e vinte e cinco 

mil quatrocentos e vinte euros e setenta e sete cêntimos). --------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 272.134,04 € (duzentos e setenta e dois mil cento e 

trinta e quatro euros e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: JENNIFER PEDRO, UNIPESSOAL LDA. ----------------------------------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Kartódromo-Atribuição do lote 3. -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/29 de 04 de outubro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM–Atribuir, por acordo direto, em regime de direito de superfície, a Jennifer 

Pedro, Unipessoal Lda., o prédio designado por lote nº 3, com a área de 1.853,73m², inscrito 

na matriz sob o artigo 7082º, descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e 

Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 3822/20030513, do Loteamento Municipal do 

Kartódromo, para o exercício da sua atividade, a que se refere o código CAE-41200-R3, 
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construção civil e comércio, instalação e manutenção de piscinas e respetivos equipamentos e 

demais produtos relacionados com a atividade. --------------------------------------------------------  

DOIS–O lote será atribuído em regime de direito de superfície, por acordo direto, pelo valor 

de 1,01€/m² o que perfaz 1.872,27€/anuais 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: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, I.P --------  

ASSUNTO: Escalas de Turnos de Farmácias de Serviço para o ano 2023  -------------------  

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

REFERÊNCIA: 2022/900.20.604/586 - Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo.  

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

PROPOSTA: Aprovar a emissão de parecer favorável relativamente à proposta das escalas 

de  

turnos de serviço das farmácias do Município de Santiago do Cacém para o ano de 2023. ------  

FUNDAMENTOS: UM- De acordo com correio eletrónico emanado pela ARSA –

Administração Regional da Saúde do Alentejo datado de 20/10/2018 e parecer técnico 

emitido.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS-  De acordo com o disposto no art.º 14º do decreto-lei n.º 7/2011 de 10 janeiro, e do n.º 

2 do art.º 3º da Portaria n.º 277/2012 de 12 setembro. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Dois/Dois Mil e Vinte e Seis e Décima Terceira 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 14-10-2022 exarado no documento I-33186 

de 14-10-2022, que aprovou a 13ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 13ª 

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

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

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

ASSUNTO: Comissão de acompanhamento e monitorização da implementação e 

desenvolvimento do quadro de competências regulado pelo Decreto Lei n.º 21/2019 de 30 

de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/150.10.500/44, da Divisão de Educação, Intervenção 

Social e Saúde.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-10-27                                                                                                        Pág. 3 

 

PROPOSTA: Aprovação da criação da comissão de acompanhamento e monitorização da 

implementação e desenvolvimento do quadro de competências regulado pelo Decreto Lei n.º 

21/2019 de 30 de janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Com a entrada em vigor do DL n.º 21/2019 de 30 de janeiro, 

que concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para as 

entidades intermunicipais no domínio da educação, verifica-se a necessidade da criação de 

uma comissão de acompanhamento e monitorização da implementação e desenvolvimento do 

quadro de competências regulado pelo decreto lei referido, com a composição e as 

competências nele definidas.  -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De direito: O disposto no artigo 66.º do Decreto Lei n.º 21/2019 de 30 

de janeiro.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alteração da comparticipação prevista na Cláusula Segunda do protocolo 

de colaboração com a Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano 

“RESGATE” –Piscinas descobertas do Parque Urbano do Rio de Figueira  -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2022/150.10.500/27, informação n.º 33329 de 17/10/2022 DCD ---  

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

PROPOSTA: Aprovação da alteração da comparticipação prevista no Protocolo de 

colaboração com a Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano –Resgate, de 

17.630, 97€ com IVA para o valor de 16.212,38€ com IVA (dezasseis mil duzentos e doze 

euros e trinta e oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  De Facto:. Durante 14 dias, de 17 a 30 de junho de 2022, a Associação 

de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano –Resgate só colocou um Nadador Salvador 

nas Piscinas Descobertas do Parque Urbano do Rio de Figueira em vez de dois, conforme o 

disposto na Cláusula Primeira e Segunda do Protocolo, subscrito a 2 de junho de 2022. --------  

Nestes termos, a Resgate apresentou a 5 de outubro de 2022, o orçamento retificativo 

referente à vigilância das Piscinas do Parque Urbano do Rio da Figueira, referente ao período 

balnear 2022 no valor de 13.180,80€ sem IVA, que aqui se dá por integralmente transcrito.  --  

De Direito:. Ao abrigo do Art.º 33.º n. º1 na alínea u) do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, da Lei 75/2013 e do Art.º 31.º do 

anexo da Lei 68/2014 de 29 de Agosto. -----------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, eleitos da CDU, e 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.------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Trabalhos complementares -Reconstrução do Edifício do Cinema de 

Alvalade -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/7 de 12-02-2021, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------  
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PROPOSTA: UM–Aprovar da execução dos trabalhos complementares decorrentes de 

circunstâncias não previstas e imprevisíveis no valor de 69.334,20€, acrescido de IVA, que 

perfaz um total de 73.494,25€ (setenta três mil, quatrocentos, noventa e quatro euros e vinte e 

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

DOIS-Aprovar a formalização escrita da modificação ao contrato nomeadamente a celebração 

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

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

empreiteiro, confirma-se a existência de erros nas medições e quantidades de: -------------------  

Fornecimento e montagem de telha cerâmica lusa; ----------------------------------------------------  

Fornecimento e montagem de divisórias em compacto fenólico HPL com ferragens de inox, 

nos blocos sanitários; --------------------------------------------------------------------------------------  

 Fornecimento e montagem de perfis metálicos RHS 120; -------------------------------------------  

 Execução de parede cenário no pátio exterior; --------------------------------------------------------  

 Fornecimento e assentamento de soleiras, peitoris e tampos em pedra mármore; ----------------  

 Fornecimento e montagem de Rede de Incêndios; ----------------------------------------------------  

 Fornecimento e execução de betonilha de regularização com uma espessura média de 5cm; --  

DOIS–Verificou-se a necessidade de se proceder a trabalhos não previstos, os quais não são 

enquadráveis no aludido artigo do CCP, mencionado no ponto um, uma vez não poderem ser 

detetáveis no prazo de 60 dias contados da data da consignação, os quais dizem respeito a: ----  

Demolição de paredes exteriores de acordo com a planta de demolições; --------------------------  

Fornecimento e montagem de estrutura de Palco; -----------------------------------------------------  

Ala lateral de edifício (diferença de cotas altimétricas); ----------------------------------------------  

Escada acesso ao palco; -----------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS–Detetou-se a necessidade de se proceder a trabalhos imprevisíveis, que não seriam 

detetáveis por parte do dono de obra e/ou empreiteiro, uma vez tratar-se factos só constatáveis 

no decorrer da obra, nomeadamente: --------------------------------------------------------------------  

Demolição do capeamento muro exterior; --------------------------------------------------------------  

Escavação para abertura de caboucos em terreno de qualquer natureza; ---------------------------  

Demolição da viga de fundação existente, para posterior implantação da sapata; -----------------  

Fornecimento e assentamento de soleiras; --------------------------------------------------------------  

Reparação pontual de estrutura do telhado; -------------------------------------------------------------  

Fornecimento e colocação de emboços de paredes para correção de empenagem; ----------------  

Fornecimento e montagem de guarda metálica de proteção da escada no piso técnico sobre a 

régie. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

73.494,25€apurados, considerando os custos unitários contratuais e valor apresentado -se 

discutidos com o empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------------  

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

em PPI para o ano de 2022 de acordo com o objetivo 2.5.1.7.2, projeto n.º 2020/056–

Conservação do Património Edificado e Classificação Económica 07.01.03.07. ------------------  

CINCO– Artº 370º 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. -----------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE --------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Prova Desportiva–“Trail e Caminhada”  ---------------------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Abela -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2022/450.10.072/8 de 19/10/2022 da 

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

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

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pelo Sporting Futebol Club Abelense, 

para a realização de Prova Desportiva “Trail e Caminhada” a realizar no dia 30/10/2022 nas 

Ruas e Caminhos Rurais da Freguesia da Abela. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -É competência da Câmara Municipal, o licenciamento de Provas 

Desportivas ao abrigo do artigo 8º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. ---  

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

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

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

ENTIDADE: HENRIQUES & PARREIRA, LDA. ------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície - Lote nº 13 do Loteamento Municipal 

da ZIL, Exp. IV, em Vila Nova de Santo André.  ---------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/25, de 09 de setembro de 2022, do Serviço 

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

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

PROPOSTA: UM - Autorizar a empresa Henriques & Parreira, Lda. a transmitir o Direito de 

Superfície que incide sobre o Lote nº 13, com a área de 648 m2, sito na ZIL, Exp. IV, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6 587º e descrito na C.R.P. sob a ficha nº 

2872/19950904 da freguesia de Santo André, para a sócia gerente da mesma, Maria Fernanda 

Duarte Fernandes Calado Parreira.  ----------------------------------------------------------------------  

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, uma vez que vão 

extinguir a sociedade.  -------------------------------------------------------------------------------------  

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 nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, 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: JOÃO MIGUEL BRAZ PIRES ------------------------------------------------------  

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

Atribuição do lotenº 14 da Expansão 0.  --------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.003/47 de 19 de outubro, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM-Alienar o prédio designado por lote nº 14 da Expansão 0 do Parque 

Empresarial do Cercal do Alentejo, inscrito sob o artigo matricial 3877º e descrito na 

Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 
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1900/20080827, por acordo direto, a João Miguel Braz Pires, para o exercício da sua 

atividade de Comércio a Retalho de Peças e Acessórios para Automóveis e Manutenção e 

Reparação de Automóveis, a que correspondem os Códigos de Atividade Económica n.º 

45320 e 45200, respetivamente. --------------------------------------------------------------------------  

DOIS -O lote tem a área de 450,00m² e será alienado em regime de propriedade plena, pelo 

valor de 5.679,00€ (cinco mil seiscentos e setenta e nove euros). O pagamento será efetuado 

de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal de Gestão de Parques 

Empresariais de Santiago do Cacém, a saber: 30% do preço como sinal, com a assinatura do 

Contrato Promessa de Compra e Venda, e o remanescente que equivale a 70%, no ato de 

celebração 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 nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: DIGIVIANA- Unipessoal, Lda. -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação graciosa do prazo de execução dos trabalhos da empreitada de 

Reconstrução do Edifício do Cinema de Alvalade  -------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/7 de 12-02-2021, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM –Ratificar o meu acto administrativo, praticado em 10/10/2022, exarado 

sobre o documento interno com o registo n.º 32501, movimento n.º 4, de aprovação de 

prorrogação graciosa da execução dos trabalhos, da obra em referência, por um período de 

137 dias, a contar do dia 11-10-2022, passando a conclusão da obra a ficar prevista para 28-

02-2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS–Aprovar o plano de trabalhos e plano de pagamentos apresentados, ajustados à 

prorrogação de prazo em referência. ---------------------------------------------------------------------  

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

reunião de Câmara de 17-06-2021, à empresa Digiviana-Unipessoal, Lda.  -----------------------  

DOIS–Em 06-10-2022, foi apresentado pelo empreiteiro, o pedido de prorrogação dos 

trabalhos, por um período de 137 dias, alegando a dificuldade de disponibilidade de materiais 

no mercado, os quais têm prazos de entrega cada vez mais alargados. -----------------------------  

TRÊS–Artigo 374º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, cláusula 32ª 

do Caderno de Encargos do procedimento em causa e n.º do art.º 35º do Regime Jurídico das 

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

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Liberação de depósito caução (1º ano) da empreitada de Execução de 

substituição das coberturas em fibrocimento, existentes em instalações municipais, sitas 

na Zona Indústria Ligeira, em Santiago do Cacém. -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/13 de 17-06-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM–Aprovar a liberação de 30% do valor 4.448,47€ da garantia, relativo ao 1º 

ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 1.334,54€ (mil, trezentos, trinta e quatro 

euros e cinquenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------  

DOIS–Aprovar a liberação de 30%das retenções existentes no aludido contrato. ----------------  

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

Thermotelha, Lda., por deliberação de Câmara de 24/09/2020, foi consignada a 11.12.2020, e 

o contrato de empreitada é escrito n.º 86/2020.  -------------------------------------------------------  

Correspondendo ao 1º 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 do aludido contrato. ----------------------------------------  

De Direito: Nº 5Art.º 295º e 397ºdo Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-

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

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: 2º Cálculo de revisão de preços provisório -Qualificação da Área de 

Acolhimento Empresarial de Vila Nova de Santo André  ----------------------------------------  

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 o 2º cálculo da revisão de preços provisório, da empreitada de 

Qualificação da Área de Acolhimento Empresarial de Vila Nova de Santo André, no valor de 

88.347,32€, acrescido de IVA, no total de 93.648,16€. -----------------------------------------------  

DOIS–Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve proceder à emissão de fatura no 

valor 61.622,72€, acrescido de IVA, no total de 65.320,08€. ----------------------------------------  

Tendo em conta, que já foi faturado o valor do 1º cálculo de revisão de preços provisório, no 

total de 28.328,08€, deve ser faturado o diferencial entre o 1º e o 2º cálculo, ou seja, o aludido 

valor de 65.320,08€. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Construção e Urbanizações, Lda., por deliberação de Câmara de 08.07.2021, foi consignada a 

02.02.2022, e teve inicio dos trabalhos a 21.03.2022. -------------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 80/2021, no valor de 2.175.597,02€, acrescido de IVA, 

no total de 2.306.132,84€, estando os encargos previstos em PPI no objetivo 3.2.1.1, 

projeto2018/69. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Até à presente data foram faturados 7 autos de medição no valor de 615.794,93€, acrescido de 

IVA, no total de 652.742,63€. ----------------------------------------------------------------------------  
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DOIS - De acordo com o art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto 

lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar, e 

cláusula 38ª do caderno de encargos do referido procedimento. -------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, 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: TECNORÉM, ENGENHARIA E Construções, S.A. -----------------------------  

ASSUNTO: Pedido de adiamento/prorrogação de prazo para apresentação de proposta 

da empreitada de Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém  ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.001/24 de 05-09-2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM –Ratificar o meu ato administrativo, praticado em 17-10-2022, exarado 

sobre o documento interno com o registo n.º 33227, movimento n.º 3, de aprovação de 

indeferimento do pedido de prorrogação de prazo, de apresentação de propostas para a 

execução da empreitada de Valorização do Jardim Municipal de Santiago do Cacém, 

apresentado pela empresa Tecnorém, S.A. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –De acordo com o referido no documento interno n.º 33227, de 17-

10-2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS–De acordo com o n.º 4 e n.º 5 do artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações da Lei n.º 30/2021 

de 21 de maio e nº3 do art.º 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual e respetiva legislação complementar. ----------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, 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: ARTUR JORGE ESPADA BOTELHO --------------------------------------------   

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 9 do Loteamento Municipal do 

Bairro da Carapinha. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/21, de 13 de junho de 2019, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar o Senhor Artur Jorge Espada Botelho, a constituir hipoteca sobre o 

lote nº 9, sito no Loteamento Municipal do Bairro da Carapinha, em Santiago do Cacém, 

junto da Caixa Geral de Depósitos, e que a mesma prevaleça mesmo em caso de reversão. ----   

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelo requerente.  --------------------------  

DOIS- Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ASSUNTO: Doação de monografias e publicações periódicas, pela Senhora Ermelinda 

Antónia Candeias Sobral.  ------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/300.10.004/2, de 10/01/2022 da Divisão de Cultura e 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA:  Aceitar e Agradecer a doação. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo n.º 33, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário. -------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do Lote nº 17 do Loteamento Municipal 

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

LOCALIZAÇÃO: São Bartolomeu da Serra. ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.200/36, de29 de novembro de 2019, Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a alienação da propriedade do solo do lote nº 17, com a área de 

239,50m2, sito no Loteamento Municipal de São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 1233º e descrito na C.R.P. sob a ficha nº 62 da União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, ao senhor António Manuel dos 

Santos Estrela, pelo valor de 9.715,10€ (nove mil setecentos e quinze euros e dez cêntimos). -  

FUNDAMENTOS: UM–De acordo com o solicitado pelo superficiário. -------------------------  

DOIS –De acordo com o nº 1 do artigo 28º do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes 

de Terreno para Habitação. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE CERCAL DO ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Salão de Festas da Associação. dos Bombeiros Voluntários do Cercal do 

Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento nº 2022/450.10.215/69 de 12/10/2022 da 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Se aprove o licenciamento Especial de Ruído, solicitado pela Associação de 

Bombeiros do Cercal do Alentejo para a realização de um Baile no dia 04 de novembro de 

2022 das 21h às 04h. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Pedido de apoio financeiro para visita de estudo -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: P. 2022/850.10.600/104, 12/10/2022, Divisão de Educação. -------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: UM -Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, uma 

verba no valor de 544,00€ (quinhentos e quarenta e quatro euros) para apoiar 23 alunos 

beneficiários da ação social escolar numa visita de estudo promovida pelas professoras de 

geografia e história da Escola Básica Frei André da Veiga, em Santiago do Cacém. -------------  

FUNDAMENTOS: UM -Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regimento 

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

apresentados os fundamentos de facto e de direito.  ---------------------------------------------------  

DOIS -Reconhecimento da importância em apoiar as atividades culturais. ------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2022/2023 –Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

–Material Escolar, Refeições Escolares e Visitas de Estudo (1º Ciclo) -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/650.10.100/1926, de 14/10/2022, da Divisão de 

Educação, Intervenção Social e Saúde. ------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: UM–Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes na 

Tabela de Auxílios, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições escolares, 

material escolar e visitas de estudo 1º Ciclo), uma vez que reúnem as condições e os 

princípios enunciados na informação nº 14835, de 05/05/2022 e que, foram objeto de 

deliberação de Câmara, de 26/05/2022 (Proposta de Agenda nº 15535, de 10/05/2022). --------  

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

Escolas de: Prof. Arménio Lança –25,00€; Santiago do Cacém –75,00€ e Santo André 

100,00€, no valor total de 200,00€. ----------------------------------------------------------------------  

TRÊS-Transferir a verba de Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: Prof. 

Arménio Lança –20,00€; Santiago do Cacém –20,00€ e Santo André 80,00€, no valor total de 

120,00€. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

DOIS–Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 26/05/2022 (Proposta de Agenda 

nº 15535, de 10/05/2022); ---------------------------------------------------------------------------------  

alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de set; -----------------------------------------  

alínea b), do nº 2, do artigo 11º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto; -------------------------------  

nº 1 e nº 2, do artigo 33º, do Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro -----------------------------  

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, retificado 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. ------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-10-27                                                                                                        Pág. 11 

 

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:  Processo número 2022/850.10.002.01/10 de 11/10/2022 da Divisão de 

Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Sónia Gonçalves. -----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 7.000,00€ (sete mil euros) 

para a Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística destinada a apoiar o funcionamento 

e atividade regular da associação em 2022. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- A Associação assume um papel importante na comunidade onde 

está inserida atuando nesta com o objetivo de desenvolvimento da mesma. -----------------------  

DOIS- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: Ação Social Escolar 2022/2023 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar, Refeições Escolares e Visitas de Estudo (1º Ciclo)  ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/650.10.100/1946, de 19/10/2022, da Divisão de 

Educação, Intervenção Social e Saúde  ------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves  -----------------------------------------  

PROPOSTA: UM –Aprovar as candidaturas das crianças e dos (as) alunos (as) constantes na 

Tabela de Auxílios, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições escolares, 

material escolar e visitas de estudo 1º Ciclo), uma vez que reúnem as condições e os 

princípios enunciados na informação nº 14835, de 05/05/2022 e que, foram objeto de 

deliberação de Câmara, de 26/05/2022 (Proposta de Agenda nº 15535, de 10/05/2022).  -------  

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

Escolas de: Cercal do Alentejo –25,00€; Prof. Arménio Lança –50,00€; Santiago do Cacém –

75,00€ e Santo André 287,50€, no valor total de 437,50€. -------------------------------------------  

TRÊS -Transferir a verba de Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: Cercal 

do Alentejo –20,00€; Prof. Arménio Lança –40,00€; Santiago do Cacém –30,00€ e Santo 

André 160,00€, no valor total de 250,00€. --------------------------------------------------------------  

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

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

DOIS –Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 26/05/2022 (Proposta de 

Agenda nº 15535, de 10/05/2022). -----------------------------------------------------------------------  

alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 de set; -----------------------------------------  

alínea b), do nº 2, do artigo 11º, da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto; -------------------------------  
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nº 1 e nº 2, do artigo 33º, do Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro -----------------------------  

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, retificado 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. ------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “A”, sita na Rua dos Plátanos, Bloco C-1, R/C, Loja 12 

em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 30073 de 27/09/2022 - Processo 42/2022/18 da 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Mónica Aguiar.  ------------------------------------------  

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

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

de Vila Nova de Santo André – Comércio, correspondente à fração "A" do prédio urbano, sito 

na Rua dos Plátanos, Bloco C-1, R/C, Loja 12, anteriormente designado de Bairro do Pinhal, 

em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2506 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 596, da freguesia de Santo André, com data 

previsível de transmissão para dia 22/11/2022, pelo valor de transação de 33.600,00 € (trinta e 

três mil, e seiscentos euros).  -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal.  -------------------------------------------------------  

DOIS: 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “AO”, sita no Bairro do Pica Pau, Banda 1, Edifício 3, 

3.º D em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  --------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 28 839 de 16/09/2022 - Processo n.º 42/2022/18, 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar. -------------------------------------------   
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PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

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

de Vila Nova de Santo André – Habitação, correspondente à fração "AO do prédio urbano, 

sita no Bairro do Pica Pau, Banda 1, Edifício 3, 3.º D, em Vila Nova de Santo André, inscrito 

na matriz sob o artigo 4252 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 5943, da 

freguesia de Santo André, com data previsível de transmissão para dia 30/11/2022, pelo valor 

de transação de 100.000,00 € (cem mil euros).  --------------------------------------------------------  

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

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

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

terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o pedido ser 

submetido a deliberação de Câmara Municipal.  -------------------------------------------------------  

DOIS: 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.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de 

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

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

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

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

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

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

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 Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice- Presidente da Câmara Municipal. ----------------  

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas onze horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________ 
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