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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM,  

DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS ---------------------------------------  

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

Aos dez dias do mês de novembro 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, Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente, 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 da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, estando em representação da 

Câmara Municipal em iniciativa no exterior. -----------------------------------------------------------  

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

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 das Atas número 

treze e catorze, da reunião de doze e vinte e seis de maio, a qual foi aprovada, por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 

Sónia Gonçalves. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 6.086.920,40€ (Seis milhões e oitenta e seis mil, 

novecentos e vinte euros e quarenta cêntimos). --------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 274.178,24€ (Duzentos e setenta e quatro mil, cento e 

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

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

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

ENTIDADE: ERNESTO MANUEL SILVA HENRIQUES --------------------------------------  

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

urbanos, debitados nas faturas n.º 016/83.188/2022 e 016/108.856/2022 referente ao 

consumidor n.º 400267.  ---------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cerca da Várzea, Abela.-----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/350.30.001/163, de treze de outubro da Divisão 

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

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

PROPOSTA:UM. -Autorizar a redução de 13,32€ na tarifa variável de Resíduos sólidos, 

redução de 47,58€ na tarifa de águas residuais e a redução de 52,34€, na tarifa variável de 

águas, acrescido de IVA.2. -Autorizar a redução de 35,53€ na tarifa variável de Resíduos 

sólidos, redução de 126,89€ na tarifa de águas residuais e a redução de 139,60€, na tarifa 

variável de águas, acrescido de IVA. --------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
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utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS MESSIAS FELICIANO ---------------  

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

debitados na fatura n.º 016/100.381/2020, no valor de 636,62€, referente ao consumidor 

n.º 991435.   -------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Courela do Açude, freguesia de Santo André.  ---------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/350.30.001/125, de oito de junho da Divisão Geral 

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

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

PROPOSTA:UM. -Autorizar a redução de 76,99€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução de 326,87€, na tarifa variável de águas, acrescido de IVA. --------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução dos valores das tarifas de águas residuais, debitados nas 

faturas n.º 016/101.117/2022 no valor de 562,09€ e 016/113.943/2022 no valor de 304,83€, 

referente ao consumidor n.º 995808.  -----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Estrada Nacional, Deixa-o-Resto, Santo André. -------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/350.30.001/182, de vinte e um de outubro da 

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

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

PROPOSTA:UM. -Autorizar a redução de 132,54€ na tarifa de águas residuais. 2. -Autorizar 

a redução de 46,53€ na tarifa de águas residuais. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. Assim sendo, o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. --  

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

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

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

ENTIDADE: LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES --------------------------------------  

ASSUNTO: Orçamento de Estado 2023. -------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/900.10.504/134do Gabinete de Apoio à Presidência. ------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do documento enviado pela Liga dos Bombeiros Portugueses, 

relativamente ao apoio financeiro às AHBV e seus Corpos de Bombeiros – 2023, pelo 

Governo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“(…). Por isso, foi com surpresa que a LBP pode verificar que na proposta de Lei do OE 

2023, as verbas inscritas para apoio à imprescindível e insubstituível atividade dos 

Bombeiros às populações, ficaram muito aquém daquilo que consideramos justo e muito 

abaixo das necessidades financeiras das Associações Humanitárias. A verba inscrita na 

proposta de OE 2023 pelo Governo referente à aplicação do nº 2, do artigo 4º, da Lei 

94/2015, no valor de 31.704.075 euros, apesar de refletir um aumento de 6,7% em relação ao 

ano de 2022, é manifestamente insuficiente para compensar o acréscimo de custos que as 

AHBV tiveram no presente ano, e terão em 2023, descompensando ainda mais o precário 

equilíbrio financeiro. Porém, a LBP, profundamente preocupada com a estabilidade 

financeira das AHBV, considera que a verba de apoio, num ano de profundos 

constrangimentos financeiros, não poderá ser inferior a cerca de 34 M€, considerando os 

aumentos dos preços dos combustíveis, dos produtos e dos ajustamentos salariais. (…)” ------  

Tomado Conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para cargo de direção intermédia de 

2.º grau – Divisão de Cultura e Desporto.  -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2022/250.10.100/7.  ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM. Promover a abertura do procedimento concursal para provimento do 

cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Cultura e Desporto.  -------------  

DOIS. Aprovar a composição do júri do procedimento concursal:  ---------------------------------  

Presidente: Maria Teresa dos Santos Pereira Chaves, Chefe da Divisão de Comunicação e 

Imagem;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º Vogal: Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

2.º Vogal: Susana Isabel Pereira Espada, Chefe da Divisão de Comodidade Local;  -------------  

Vogais Suplentes:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

João Filipe Pereira Queimado, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo;   

José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e 

Finanças;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Submeter à Assembleia Municipal a proposta de designação dos membros do júri do 

procedimento concursal.  ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Os titulares dos cargos de direção intermédia são recrutados 

por procedimento concursal que se rege pelas disposições dos artigos 12.º e 13.º da Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto e artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 

pelas Leis n.ºs 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril e 64/2011, de 22 de dezembro.  --------------------------------------------------------------------  

É da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, a designação 

do júri do procedimento concursal, que é composto por um presidente e dois vogais.  ----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 12.º e 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 

agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do 

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ----  

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

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DOPARTIDO SOCIAL DEMOCRATA --------  

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 330 /XV/1ª – Fim da obrigatoriedade de instalação de rede 

de gás em habitação própria  ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/900.10.504/133 do Gabinete de Apoio à Presidência. -----  

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

TOMAR CONHECIMENTO: do email remetido pelo Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata, no qual informam que foi apresentado pelo PSD na Assembleia da República, o 

Projeto de Lei n.º Nº 330 /XV/1ª, que estabelece o fim da obrigatoriedade de instalação de 

rede de gás em habitação própria.  -----------------------------------------------------------------------  

“Num contexto em que o preço do gás tem tido subidas acentuadas e que face aos objetivos 

de descarbonização e de combate às alterações climáticas se desincentiva o seu consumo para 

mitigar emissões de gases com efeito de estufa, não se justifica manter como obrigatória a 

instalação de rede de gás em habitação própria…”  ---------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: IHRU –INSTITUTO DA HABITAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA ---  

ASSUNTO: Contrato de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e o 

IHRU (financiamento da implementação da ELH)  -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2022/150.20.101/51 do Gabinete de Estudos e Planeamento -----  

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

PROPOSTA: Aprovar a celebração do Contrato de Colaboração entre o Município de 

Santiago do Cacém e o IHRU ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM: A Estratégia Local de Habitação (ELH) do Município de 

Santiago do Cacém foi aprovada em sessão de Câmara Municipal, realizada em 26 de maio de 

2022, e em sessão de Assembleia Municipal, em 30 de junho de 2022. ----------------------------  

DOIS: Depois de submeter ao IHRU, no dia 5 de julho de 2022, a ELH aprovada nos órgãos 

autárquicos, a Câmara Municipal recebeu no passado dia 17 de outubro de 2022 a notificação 

do IHRU informando que o Conselho Diretivo daquele instituto deliberou a aprovação do 

Acordo de Colaboração com o Município de Santiago de Cacém, previsto no artigo 65.º do 

Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de junho, na sua redação atual. ---------------------------------------  

TRÊS: O presente Acordo de Colaboração estabelece o quadro de financiamento 

disponibilizado pelo Programa 1º Direito (criado pelo DL nº 37/2018, de 4 de junho) e 

dirigido às soluções que o município implementará para dar resposta às situações 

habitacionais indignas diagnosticadas na ELH. --------------------------------------------------------  

De direito: em conformidade com o artigo 65º do DL nº 37/2018, de 04 de junho, na sua 

versão atual, e com a alínea r) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

 

 

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Aquisição de massas betuminosas–pedido de revisão extraordinária de 

preços.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.005/35, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: - Aprovar a aceitação dos valores da revisão extraordinária de preços para os 

meses de maio e junho de 2022, solicitados pela empresa cocontratante, JJR – Construções, 

SA, relativamente aos lotes 1 e 2 do contrato de fornecimento de massas betuminosas, nos 

montantes de 6 487,35 € e 2 240,15 €, respetivamente, valores a que acrescerá o IVA à taxa 

legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: –De acordo com o disposto no nº 2 do art.º 2º, e no art.º 3º, do Decreto-

Lei nº 36/2022, de 20 de maio. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ----  

Três abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, 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: Aquisição de serviços de limpeza e higiene diária, no edifício das Piscinas 

Municipais, em Santiago do Cacém.  -----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/300.10.005/333 de 01/09/2022, 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;  -------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da aquisição de serviços 

de limpeza e higiene diária, no edifício das Piscinas Municipais em Santiago do Cacém, à 

“New Services, Lda.”, pelo valor anual de 50 267,64 €, a que acrescerá o I.V.A. à taxa legal 

em vigor, o que perfaz o montante de 61 829,20€, com possibilidade de duas renovações 

anuais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

anexo, de acordo com o disposto no n.º 2. do art.º 40º do CCP.  ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 73º, e nos nºs 3 e 4 do 

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

DOIS – O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do art.º 

18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea 

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

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira 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: MUNICIPIO DE SANTIAGODO CACÉM ---------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-11-10                                                                                                         Pág. 6 

 

ASSUNTO: Trabalhos complementares e prorrogação de prazo –Reconstrução do 

Edifício do Cineteatro de Ermidas Sado  ------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2021/300.10.001/8 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, para supressão de 

erros e omissões e decorrentes de circunstâncias não previstas, no valor de 85.119,74€, 

acrescido de IVA, que perfaz um total de 90.226,92€ (noventa mil duzentos e vinte e seis 

euros e noventa e dois cêntimos). ------------------------------------------------------------------------  

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

celebração de contrato adicional.  ------------------------------------------------------------------------  

TRÊS–Aprovar a prorrogação graciosa da execução dos trabalhos, da empreitada em 

referência, por um período de 60 dias, passando a conclusão da obra a ficar prevista para 16-

06-2023. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO–Aprovar os planos de trabalhos, equipamentos, mão de obra e cronograma 

financeiro, apresentados, ajustados à prorrogação de prazo em referência. ------------------------  

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

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

Demolição de estrutura de betão armado existente em laje; ------------------------------------------  

Escavação em todo o recinto da obra; -------------------------------------------------------------------  

Fornecimento e assentamento de paredes simples de blocos em betão leve de agregados de 

argila; --------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Fornecimento e montagem de revestimento rústico para revestimento interior e exterior da 

“parede cenário” do pátio; --------------------------------------------------------------------------------  

Fornecimento e assentamento de soalho de madeira maciça de pinho, tratada em autoclave e 

acabamento encerado natural para aplicação no pavimento do auditório; --------------------------  

Fornecimento e montagem de caixilharia de pvc na cor branca; -------------------------------------  

Fornecimento e montagem de cadeiras de auditório; --------------------------------------------------  

Consolidação de alvenaria existente com injeção a alta pressão de calda de cimento; -----------  

Execução de cornijas em EPS, revestida rede (juntas), barramento e pintura, T1 EPS100 

c/1000x283x154mm; --------------------------------------------------------------------------------------  

Execução de cornijas em EPS, revestidas redes (juntas), barramento e pintura, T2: Cimalha 

EPS150 c/1000x95x60mm; -------------------------------------------------------------------------------  

Execução de cornijas em betão; --------------------------------------------------------------------------  

Sendo que, estes trabalhos deveriam e poderiam ser identificados pelo concorrente, no prazo 

previstos no CCP, pelo que, a responsabilidade do valor dos mesmos será repartida, cabendo 

50% ao empreiteiro e 50% ao dono da obra. -----------------------------------------------------------  

DOIS–No decorrer da obra foram identificados trabalhos necessários, mas não previstos. Os 

trabalhos em causa não eram passíveis de serem detetados pelo empreiteiro em fase anterior, 

nem em espécie ou quantidade, sendo os seguintes: ---------------------------------------------------  

Abertura de caboucos incluindo posterior aterro devidamente compactado sobre elementos de 

fundação: Sapatas Isoladas e Vigas e Lintéis de fundação; -------------------------------------------  

Execução de camada de betão de limpeza e nivelamento da base da fundação e valas no fundo 

da escavação: Sapatas Isoladas e Vigas e Lintéis de fundação; --------------------------------------  

Fornecimento e colocação de Betão C30/37: Sapatas Isoladas, Vigas e Lintéis de fundação, 

Pilares e Vigas; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Pintura de elementos estruturais enterrados, com 2 demãos de emulsão betuminosa do tipo 

Inerto l F da Sika: Sapatas Isoladas e Sapatas Isoladas. -----------------------------------------------  
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TRÊS –Os trabalhos abaixo descritos, que não tinham preços unitários definidos, os mesmos 

foram apresentados e discutidos com o empreiteiro. Tratam-se de trabalhos necessários, mas 

que só foram possíveis de detetar com o andamento dos trabalhos, concretamente a 

necessidade de execução de reforços nas aberturas a executar nas paredes existentes e a 

necessidade de demolição de pavimento térreo, só detetável após os trabalhos de limpeza e 

desmatação iniciais: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Execução de reforço em betão armado para abertura de vãos conforme desenho de pormenor;  

Demolição de pavimento (térreo) em betão. ------------------------------------------------------------  

QUATRO–Em 02-11-2022, foi apresentado pelo empreiteiro, o pedido de prorrogação de 

prazo de 22 dias pela necessidade de execução de trabalhos complementares e 38 dias pela 

dificuldade de angariação de mão de obra, materiais e equipamentos. Ou seja, o total de 60 

dias de prorrogação. 

CINCO–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. -Património Cultural 

Edificado”, projeto n.º “2020/056 -Conservação do Património Edificado” e Classificação 

Económica “07.01.03.07”. --------------------------------------------------------------------------------  

SEIS–Nº 3 do artº 378º, artº 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. artº 

370º da Lei nº 30/2021, de 21 de maio e artº 4º do Decreto Lei 36/2022, de 20 de maio. --------  

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

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

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

ASSUNTO: 1º, 2º e 3º Relatórios do Gestor do Contrato 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. ----------------  

TOMAR CONHECIMENTO do 1º, 2º e3º relatórios anexos à informação nº 34572, do 

gestor do contrato da empreitada de Reconstrução do Edifício do Cinema de Alvalade. --------  

FUNDAMENTOS: UM–Art.º 290º-A do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

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

complementar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: TERESA LÚCIA PEREIRA DOS RAMOS ---------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento Especial de Ruído - Ratificação de Despacho  -------------------  

LOCALIZAÇÃO: Café Restaurante “S. Francisco” em S. Francisco da Serra  ------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento n.º 2022/450.10.215/70 de 31/10/2022 da 

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

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

PROPOSTA: UM- Ratificar o meu Despacho de 31 de outubro de 2022 referente à Licença 

Especial de Ruído para a realização de Festa de Aniversário com Música ao Vivo no dia 05 de 

novembro de 2022 das 14h às 03h, no Café Restaurante “S. Francisco” em S. Francisco da 

Serra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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DOIS- Se aprove o licenciamento solicitado pela requerente para a realização de Festa de 

Aniversário com Música ao Vivo no dia 05 de novembro de 2022 das 14h às 03h, no Café 

Restaurante “S. Francisco” em S. Francisco da Serra.  ------------------------------------------------  

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 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 pratica.  ----------------------------  

DOIS-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.  --  

TRÊS- O requerimento não foi entregue em tempo útil de ser deliberado o Licenciamento 

pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba – Rancho Folclórico Ninho de uma Aldeia ------------  

LOCALIZAÇÃO: S. Bartolomeu da Serra ------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.002.01/8 de 26/09/2022 da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1050,00€ (mil e cinquenta 

euros) para o Rancho Folclórico Ninho de Um Aldeia destinada a apoiar o funcionamento 

regular da associação em 2022. --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-O Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia é único no município e 

contribui de forma regular para a salvaguarda e divulgação das tradições do nosso município.  

DOIS- Ao abrigo da línea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------  

Três abstenções, pelo Senhor Vereador Artur Ceia, pela Senhora Susana Pádua, eleitos do PS 

e pelo 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 apresentada 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: Composição da Comissão Técnica no âmbito do Apoio para a Realização de 

Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 

Económica  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo de 2022/650.20.301/231, de 24/10/2022, do Serviço de 

Intervenção Social e Saúde, da Divisão de Educação, Intervenção Social e Saúde. --------------  

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

PROPOSTA: UM–Aprovar a alteração à Comissão Técnica do Apoio para a Realização de 

Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 

Económica, aprovada por deliberação de 15/02/2018, que passa a ter a seguinte composição: -  

Sr.ª Vereadora da Intervenção Social e Saúde - Sónia Regina Sobral Gonçalves - Presidente 

da Comissão Técnica;  -------------------------------------------------------------------------------------  
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1º Vogal – Filomena Leonisa Maia Fialho Ferreira Marquês Martins – Chefe de Serviço, de 

Intervenção Social e Saúde, da Divisão de Educação, Intervenção Social e Saúde;  --------------  

2º Vogal – Maria Manuela Viveiros – Técnica Superior, do Serviço de Intervenção Social e 

Saúde, da Divisão de Educação, Intervenção Social e Saúde;  ---------------------------------------  

3º Vogal - Ana Patrícia Sousa Larcher Chu – Técnica Superior de Direito, do Serviço Jurídico 

de Urbanismo e Fiscalização, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística;  ---------------  

4º Vogal – Leonel José Dâmaso Pereira – Assistente Técnico, da Divisão de Projeto e Obras;   

1º Suplente – Patrícia Isabel de Oliveira Capela – Técnica Superior, do Serviço de 

Intervenção. Social e Saúde, da Divisão de Educação, Intervenção Social e Saúde;  -------------  

2º Suplente – Maria de Fátima de Aires Ramusga –Técnica Superior, da Divisão Jurídica;  ----  

3º Suplente – Ricardo Alberto Violante – Assistente Técnico, da Divisão de Projeto e Obras.  

FUNDAMENTOS: -Os atos administrativos são passíveis de alteração nos termos do artigo 

147.º do Código do Procedimento Administrativo; ----------------------------------------------------  

A análise das candidaturas, no âmbito do Apoio para a Realização de Obras em Habitações de 

Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica, é efetuada pela 

Comissão Técnica, criada ao abrigo do nº1, do artigo 7º do Regulamento de Apoio para a 

Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada 

Carência Económica. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU -----  

Três Abstenções, do Senhor Vereador Artur Ceia, 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: Alienação de Parcela de Terreno no Bairro das Flores ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.003/24 de 7 de junho, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a venda a Marco António Guerreiro Calado Pereira, de uma 

parcela de terreno, sita no Bairro das Flores, em Vila Nova de Santo André, com a área de 

39,45 m², inscrita na matriz sob o artigo P-7264º, e descrita na Conservatória do Registo 

Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a ficha nº 4939/20220927, 

destinada a ser anexada ao nº 234 do Bairro das Flores, inscrito na matriz sob artigo nº 1482º 

e descrito na CRCPCA sob a ficha nº 688/19900212, em Vila Nova de Santo André.  ----------  

DOIS– Aprovar o preço de venda da parcela no valor de 6.046,90€.  ------------------------------  

TRÊS – Que o pagamento seja efetuado na data da celebração da escritura de compra e venda 

da parcela de terreno. --------------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: UM. De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos pela CDU e 

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

Dois votos contra, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-11-10                                                                                                         Pág. 10 

 

ASSUNTO: Processo Disciplinar n.º 01/2022  -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/500.20.001/1, de 28/07/2022 da Divisão de Educação 

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

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

PROPOSTA: Arquivamento, sem dedução de acusação, do processo disciplinar melhor 

identificado em assunto, nos termos constantes do artigo 213.º n.º 1 da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.  ---  

FUNDAMENTOS: Os de facto e de direito constantes do Relatório de Instrução apresentado 

pela Instrutora nomeada para o Processo, que aqui se dá por integralmente reproduzido. -------  

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

FORMA: Com cinco votos a favor e um voto um branco. -------------------------------------------  

Votação efetuada por escrutínio secreto. -------------------------------------------------------------  

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

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 2022/650.10.100/1970, de 28/10/2022, da Divisão de 

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

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

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 –12,50€; Santiago do Cacém –37,50€; Cercal do Alentejo –

62,50€e Santo André 137,50€, no valor total de 250,00€.  -------------------------------------------  

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

Arménio Lança –10,00€; Santiago do Cacém –20,00€; Cercal do Alentejo –40,00€ e Santo 

André –50,00€, 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; 2 –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 -------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração 

de voto: “Os alunos do Pré-escolar deveriam beneficiar deste apoio”. -----------------------------  

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

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

ASSUNTO: Alienação da Propriedade do Solo do Lote nº 12 do Loteamento Municipal 

Cruz de João Mendes. ------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2019/300.50.200/14, de 29/05/2019, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a alienação da propriedade do solo do lote n.º 12, com a área de 

260,00m², sito no do Loteamento Municipal da Cruz de João Mendes, inscrito na matriz sob o 

artigo 866º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 143/19880411da Freguesias de São Francisco 

da Serra, ao senhor José Francisco da Silva Carrinhos, pelo valor de 19.015,81€. ----------------  

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: VÁLTER ANTÓNIO CALADO DA SILVA E MARLENE FILIPA SILVA 

DA COSTA -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 80 da Zona de Expansão, em 

Alvalade.   --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.50.200/24, de 08 de setembro de 2022, do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar os Senhores Válter António Calado da Silva e Marlene Filipa Silva 

da Costa, a constituir hipoteca sobre o lote nº 80, sito na Zona de Expansão, em Alvalade, 

junto do Banco Bankinter, e que a mesma prevaleça mesmo em caso de reversão.  --------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos requerentes.  -----------------------  

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, e conforme Regulamento Municipal 

de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação. ----------------------------------------------------  

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 – Retificação  ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.200/36, de 29 de novembro de 2019, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Retificar a deliberação de Câmara de 27 de outubro de 2022, no sentido de 

passar a constar que o lote nº 17, com a área de 239,50m2, sito no Loteamento Municipal de 

São Bartolomeu da Serra, está inscrito na matriz predial sob o artigo 1233º da União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, e descrito na 

C.R.P. sob a ficha nº 62, da freguesia de São Bartolomeu da Serra.  --------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto no nº 1 do artigo 174º do Código do 

Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Venda de Pinhas –Campanhas de 2022, 2023 e 2024  ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano do Rio da Figueira, Pinhal do Cerro da Inês, Outeiro dos 

Pinhais, Herdade do Canal, Herdade do Pinhal do Concelho, Boavista, Vila Nova de Santo 

André, Foros da Quinta, Deixa-o-Resto e Aldeia de Santo André, no Município de Santiago 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.005/399 de 21 de outubro, do Serviço de 

Aprovisionamento. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM –Que a venda de pinhas seja efetuada pelo período de um triénio, 

correspondente às companhas de 2022,2023 e 2024. --------------------------------------------------  

DOIS -Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública, para alienação de pinhas, 

por licitação verbal, a decorrer na reunião da Câmara Municipal, a realizar em24 de 

novembro de 2022, pelas 10:00horas, no edifício sede do Município, conforme condições em 

anexo, a qual compreende a licitação de um lote: ------------------------------------------------------  

Lote Único-Pinhas provenientes do Parque Urbano do Rio da Figueira, Pinhal do Cerro da 

Inês, Outeiro dos Pinhais, Herdade do Canal, Herdade do Pinhal do Concelho, Boavista, Vila 

Nova de Santo André, Foros da Quinta, Deixa-o-Resto e Aldeia de Santo André, com o valor 

base de licitação de 5.250,00 € (cinco mil e duzentos e cinquenta euros), com IVA em regime 

de Autoliquidação; -----------------------------------------------------------------------------------------  

Os lanços mínimos serão de 100,00 € (cem euros), sobre a base de licitação verbal ou lanço 

anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS–Aprovar as Condições da Hasta Pública, conforme documento anexo à presente 

proposta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

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

DOIS –Em virtude de os bens se mostrarem dispensáveis à atividade municipal. ----------------  

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

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

Senhor Vereador Albano Pereira e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ----  

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

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO JOAQUIM GONÇALVES GAMITO --------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer constituição de compropriedade.  ----------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Casinha da Cerca, Santiago do Cacém. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/385, de 26/09/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

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

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio denominado “Casinha da Cerca” Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 18, Secção “E”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

3168/20090319, a favor de Joaquim António Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Maria 

José Candeias de Jesus Gonçalves Gamito, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito 

e José Luís Candeias Parreira Gonçalves Gamito, na proporção de ¼, para cada um.  -----------  

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 29873, de 26/09/2022, a 
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emissão de certidão de compropriedade sobre o prédio denominado Casinha da Cerca descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3168/20090319, inscrito na matriz rústico sob o 

artº18, Secção “E”, Santiago do Cacém, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Joaquim António Candeias Parreira 

Gonçalves Gamito, Maria José Candeias de Jesus Gonçalves Gamito, Paulo Jorge Candeias 

Parreira Gonçalves Gamito e José Luís Candeias Parreira Gonçalves Gamito. --------------------  

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, 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, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -  

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

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

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

ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTIAGO DO CACÉM --------  

ASSUNTO: Autorização de um Equipamento Social -Habitação Colaborativa em solo 

rústico, por se considerar um projeto de relevante interesse público  -------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vale Ligeiros –Santiago do Cacém ----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2022/116, de 06.09.2022, da Divisão do Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a proposta de submissão à Assembleia Municipal de pedido de 

autorização de um Equipamento Social - Habitação Colaborativa em solo rústico, para efeitos 

de emissão de declaração, comprovativa de Interesse Publico Municipal.  ------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Requerimento n.º 29276, de 20.09.2022, onde o requerente 

apresenta memória descritiva; ----------------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com o artigo 51.º do Plano Diretor Municipal (PDM), para além dos 

equipamentos, estruturas, infraestruturas e outras ocupações identificadas na presente 

subsecção e delimitadas na planta de ordenamento, podem ainda instalar-se em solo rústico 

outras de reconhecimento interesse público;  -----------------------------------------------------------  

TRÊS: A não delimitação na planta de ordenamento, implica que o procedimento de controlo 

prévio da operação urbanística a realizar seja acompanhado da alteração do PDMSC, para a 

constituição de uma categoria ou subcategoria de solo com regime de uso próprio;  -------------  

QUATRO: O presente projeto de alterações visa a edificação de um Equipamento Social - 

Habitação Colaborativa, no contexto Requalificação e Alargamento da Rede de Equipamentos 

e Respostas Sociais no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência promovido pelo 

Governo Português, enquadrando-se por isso no artigo 51.º do PDM, devendo, no entanto, dar 

cumprimento ao n.º 2 do artigo 51.º;  --------------------------------------------------------------------  

CINCO: De acordo com o artigo 22.º do PDM, os usos compatíveis são usos que, não se 

articulando necessariamente com os usos dominantes, podem conviver com estes, 

designadamente, por não ocasionarem prejuízos ambientais ou urbanísticos, e desde que 

assegurem o cumprimento dos requisitos definidos no Plano, que garantem essa 

compatibilização;  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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SEIS: O projeto cumpre com os instrumentos de gestão territorial em vigor e quaisquer outras 

normas legais e regulamentares relativas ao aspeto exterior e a inserção urbana e paisagística 

da edificação, bem como o uso proposto. ---------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Vereador Albano Pereira, da 

Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Artur Ceia e da 

Senhora Vereadora Suana Pádua, eleitos do PS. -------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CUSTÓDIA MARIA -------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de aumento de compartes --------------  

LOCALIZAÇÃO: “Vale Figueira –Vale Dioguinho” em São Domingos da Serra, União de 

Freguesias de São Domingos e Vale de Água. ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2022/391 e informação da Gestora de Procedimento n.º 

33211/2022, de 17-10-2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------  

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

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes 

para o prédio MISTO denominado “Vale Figueira –Vale Dioguinho” em São Domingos da 

Serra, União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 6, Secção “P” e o artigo urbano 1454 (antigo 1039), descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1638/20170302, com área de 7985,99 m², parcela de terreno 

composta de poços, sobreiros, árvores de fruto, horta e edifício de r/c, a favor de Pedro de 

Passos Bastos Pereira de Vasconcelos e Maria Botelho Peixoto Vilas Boas. ----------------------  

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

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 31497, de 10/10/2022, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de aumento de compartes para o prédio MISTO 

denominado “Vale Figueira –Vale Dioguinho” em São Domingos da Serra, União de 

Freguesias de São Domingos e Vale de Água, inscrito na matriz sob o artigo rústico 6, Secção 

“P” e o artigo urbano 1454 (antigo 1039), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

nº 1638/20170302, com área de 7985,99 m², parcela de terreno composta de poços, sobreiros, 

árvores de fruto, horta e edifício de r/c, a favor de Pedro de Passos Bastos Pereira de 

Vasconcelos e Maria Botelho Peixoto Vilas Boas.  ---------------------------------------------------  

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, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -  

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

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

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

ENTIDADE: MÁRIO MENDES BARBOSA -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano. ---------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-11-10                                                                                                         Pág. 15 

 

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/359, de 30/08/2022 da Divisão de Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano, sobre o prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo749 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 188/19881014, com a 

área total de 605,00 m², da freguesia de Abela. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 26750, de 30/08/2022, é solicitado um 

pedido de destaque dentro do perímetro urbano de Abela, sobre o prédio sito em Rua 1.º de 

Maio, n.º 5, Arealão, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 749, descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 188/19881014, com a área total de 605,00 m², da freguesia de 

Abela.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS:. Da leitura da certidão da Conservatória do Registo Predial o prédio tem uma área de 

600,00m². De acordo com levantamento topográfico, a área efetivamente existente é de 

605,00m². 

TRÊS: O prédio localiza-se no perímetro urbano de Arealão, aglomerado urbano de nível IV, 

em conformidade com alínea d) do n.º 4 do artigo 4.º do regulamento do PDMSC. --------------  

QUATRO:. Analisada a pretensão constata-se que solicita destaque urbano, ao abrigo do n.º 

4 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), com as seguintes 

áreas, a saber: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Área Total do Prédio Urbano = 605,00 m²; -------------------------------------------------------------  

Área da Parcela a Destacar (A) –291,50 m²; ------------------------------------------------------------  

Área da Parcela Remanescente (B) –313,50 m². -------------------------------------------------------  

CINCO: Ambas as parcelas confinam com arruamento público. A parcela A não tem 

edificações, e a parcela B tem implantada uma construção destinada a habitação unifamiliar, 

que de acordo com informação do processo 07/2018/37 possui Alvará de Licença de 

Utilização n.º 64/2018, de 9/08/2018, e um anexo, considerado de escassa relevância 

urbanística, ao abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 23º do RMEU de Santiago do Cacém –

“Edificação não continua ao edifício principal, com altura não superior à altura de fachada 

do edifício principal e área não superior a 15,00 m², que não confina com a via pública.” ----  

SEIS: Da análise pretensão, verifica-se que esta cumpre comos instrumentos de gestão 

territorial em vigor e com a restante legislação aplicável, pelo que se considera estarem 

reunidos os requisitos  -------------------------------------------------------------------------------------  

para emissão de Certidão de Destaque, após deliberação de Câmara. ------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ORLANDO JOSÉ CARVALHO POLÍCIA SOARES ---------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano. ---------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua João de Sousa Farelo –Cercal do Alentejo --------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/363, de 30/03/2022 da Divisão de Ordenamento e 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar --------------------------------------------  

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano, sobre o prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo2583 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1559/20040706, 

com a área total de 341,53 m², Cercal do Alentejo ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM: Através, do requerimento n.º 27080, de 02/09/2022, o 

requerente solicita um pedido de destaque, nos termos do n.º 4 do Artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual, sito em prédio inscrito na matriz sob o 

artigo 2583, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 1559, de 06/07/2004, 

em Rua João de Sousa Farelo n.º 8 e 10, na freguesia de Cercal.  -----------------------------------  
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DOIS: Da leitura da certidão da Conservatória do Registo Predial o prédio tem uma área de 

294,60 m², correspondendo 114,72 m² à área coberta e 179,88 m² à área descoberta. ------------  

TRÊS:. Analisados os elementos apresentados verifica-se que, a parcela a destacar ficará 

composta com as seguintes áreas e confrontações, a saber:   -----------------------------------------  

Área Total do Prédio Urbano (C.R.P. n.º 1559 de 06/07/2004) –294,60 m²;  ----------------------  

Área Total do Prédio Urbano (apurada através de levantamento topográfico) –341,53 m²; -----  

Área da Parcela a Destacar (ficará assente o Artigo Urbano n.º 2583) –145,16m² (área coberta 

de 109,62 m² e área descoberta de 35,54 m²);  ---------------------------------------------------------  

Área da Parcela Remanescente (com garagem) –196,37m² (área coberta de 92,27 m² e área 

descoberta de 104,10 m²); ---------------------------------------------------------------------------------  

Confrontações (Parcela a Destacar): ---------------------------------------------------------------------  

Norte: Orlando José Carvalho Polícia Santos;  ---------------------------------------------------------  

Sul: Rua Pública;  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Nascente: José Pedro; Poente: Rua Pública; ------------------------------------------------------------  

Confrontações: (Parcela Remanescente):  --------------------------------------------------------------  

Norte: Jacinto Romão Nunes;  ----------------------------------------------------------------------------  

Sul: Domingos Fonseca;-----------------------------------------------------------------------------------  

Nascente: José Pedro;  -------------------------------------------------------------------------------------  

Poente: Rua Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: Pese embora a área total do prédio urbano registada na C.R.P. n.º 1559 de 

06/07/2004 seja de 294,60m², o levantamento topográfico realizado por técnico habilitado 

para o efeito revela uma área de 341,53 m². Embora haja uma discrepância de áreas de 46,93 

m², atendendo ao facto do prédio se encontrarem área consolidada, contíguo nos seus lados 

por edificações vizinhas, considera-se que aquando do registo do destaque, seja regularizada a 

respetiva área total do mesmo. ---------------------------------------------------------------------------  

CINCO: Pelo exposto, e uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em 

vigor, considera-se de propor a emissão de certidão após deliberação em Reunião de Câmara.  

SEIS: De acordo com o n.º 6 do artigo 6.º do Decreto-Lei suprarreferido, não será permitido 

efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por um prazo de 10 anos 

contados da data do destaque anterior. ------------------------------------------------------------------  

SETE: Ainda segundo o n.º 7 do respetivo artigo, “O condicionamento da construção bem 

como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo 

predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem que o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas”. ---------------------------------------- . 

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

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

 

 

 

 

 

 

Durante a reunião o respetivo Secretário 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. --------------------------------------  

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

reunião pelas doze horas e quarenta. minutos. ---------------------------------------------------------  

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


