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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZASSEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO ------------------------------------  

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

Aos dezasseis dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 

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

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

dos Santos e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a 

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

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

Verificaram-se as ausências dos senhores Vereadores Óscar Domingues Ramos, Albano 

Joaquim Mestre Pereira e Francisco Maria Carrajola de Sousa, em férias. 

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, às 9:30 horas.  

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

 

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “ OS VERDES” ---------------------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Resolução - Pela necessidade de recuperar a profissão de guarda-

rios, na preservação e fiscalização dos recursos hídricos. -----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2018/900.10.504/124 – Gabinete de Apoio à Presidência – GAP. 

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Resolução - Pela necessidade de recuperar a 

profissão de guarda-rios, na preservação e fiscalização dos recursos hídricos, apresentado na 

Assembleia da Republica, pelos deputados Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira do Grupo 

Parlamentar “ Os Verdes”. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR “ OS VERDES” ---------------------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Resolução - Medidas para promover a qualidade das refeições 

escolares ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/118 – Gabinete de Apoio à Presidência – 

GAP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Resolução - Medidas para promover a 

qualidade das refeições escolares, apresentado na Assembleia da Republica, pelos deputados 

Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar “ Os Verdes”. ----------------------  

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

ENTIDADE: GRUPOS PARLAMENTAR “ OS VERDES” -------------------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Lei Nº958/XIII/3ª (PEV) - Visa o reforço da resistência sísmica 

dos edifícios --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/122 – Gabinete de Apoio à Presidência – 

GAP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do projeto de Lei Nº958/XIII/3ª (PEV) - Visa o reforço da 

resistência sísmica dos edifícios, apresentado pelos deputados, Heloísa Apolónia e José Luís 

Ferreira, do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, na Assembleia da Republica. -----------------------  

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

ASSUNTO: Derrama/ano de 2019 ----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo dois mil e dezoito barra trezentos e cinquenta ponto dez ponto. ----  

cento e um barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------------------  

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

PROPOSTA: Um- Que seja lançada a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 2019, 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município. -----------  

Dois- Isenções para sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os 150 

mil euros no ano anterior. ----------------------------------------------------------------------------------  

Três- Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

d) do nº 1 do art.º 25 da lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea c) do artigo 14º. e do nº1 e 2 do artigo 18º da Lei 

nº73/2013, de 3 de setembro, e da alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I da Lei nº75/2013, 

de 12 de setembro , na redação vigente. ------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Luís dos Santos foi feita a seguinte declaração de 

voto: “ A Câmara Municipal deve ter uma estratégia de captação de pessoas e empresas, e é 

nestas propostas que nos devíamos diferenciar, para ganhar alguma competividade. Pelo que, 

a Câmara Municipal devia baixar a taxa da Derrama.” ------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem. ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezoito barra trezentos e cinquenta ponto dez 

ponto cem barra um da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2019 a taxa de 5% para a participação no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. -----------------  

Dois – Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal. --------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº73/2013, de 3 de 

setembro e o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 25 e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33 do 

Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na redação vigente. ---------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Luís dos Santos foi feita a seguinte declaração de 

voto: “ A Câmara Municipal deve ter uma estratégia de captação de pessoas e empresas, e é 

nestas propostas que nos devíamos diferenciar, para ganhar alguma competividade. Pelo que, 

a Câmara Municipal devia baixar a percentagem no IRS.” --------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) -----------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezoito barra trezentos e cinquenta ponto dez 

ponto duzentos barra dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) a incidir 

sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2019: -----------------------------------------------  

Um -Para prédios urbanos 0,365%. -----------------------------------------------------------------------  

Dois – Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

d) do nº 1 do art.º 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: – De acordo com a alínea c) do nº. 1 do art.º 112º do Código do Imposto 

Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 de 

novembro , e o disposto na alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro, na redação vigente. --------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -------------------------------------  

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Luís dos Santos foi feita a seguinte declaração de 

voto: “ A Câmara Municipal deve ter uma estratégia de captação de pessoas e empresas, e é 

nestas propostas que nos devíamos diferenciar, para ganhar alguma competividade. Pelo que, 

a Câmara Municipal devia baixar a taxa do IMI e adotar o IMI familiar, dispondo do 

mecanismo legal, a exemplo dos duzentos e dois municípios do País que já o fazem.” ----------  

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

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

ASSUNTO: Atribuição de Prémios - Concurso de Fotografia “Num instante…um novo 

olhar” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2018/900.10.503/183 – Divisão Desenvolvimento Económico e Turismo. ---  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar a atribuição de prémios do Concurso de Fotografia “Num 

instante…um novo olhar” nos seguintes valores aos concorrentes: ----------------------------------  

1º Prémio no valor de 500,00€ (quinhentos euros) – Nuno Mateus ----------------------------------  

2º Prémio no valor de 300,00€ (trezentos euros) – Rui Manuel Candeias Sobral ------------------  

3º Prémio no valor de 200,00€ (duzentos euros) – Fernando Manuel Paulino ---------------------  

2. Aprovar a atribuição de diploma de “Menção Honrosa” às fotos “Anoitecer em Santiago” e 

“Noite de Luar” e diploma de participação a todos os concorrentes. --------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o descrito nos documentos internos n.º 1412 de 

16/01/2018 e 20366 de 10/08/2018 os quais fazem parte integrante do processo 

2018/900.10.503/183. ---------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: De acordo com as alíneas ff) e t) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro , na redação vigente. ----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: 41º Aniversário do Clube - Licenciamento Especial de Ruído – Ratificação 

de Despacho -------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.215/75 de 09/08/2018 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. -------  

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 10/08/2018, referente ao licenciamento especial 

de ruído para a realização do 41º Aniversário do F C Ermidense no dia 11 de agosto de 2018, 

na Rua do Clube, junto à Sede em Ermidas - Aldeia entre as 16h e as 03h. ------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela lei nº75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------  

É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 

15º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Leinº9/2007, de 17/01. ------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração "F" do prédio urbano, situado Bairro do Porto Velho, nº49, em 

Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 19183 de 2 de agosto – Processo 

2018/450.30.502/183 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

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

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

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

de Vila Nova de Santo André sobre a fração "F" do prédio urbano, situado Bairro do Porto 

Velho, nº49, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1754 da freguesia 

de Santo André, descrito nesta Conservatória sob o nº 1310/19910109, da freguesia de Santo 

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

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

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

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

submetido a deliberação da Reunião de Câmara. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Av. Manuel da Fonseca, nº.2 e Praça do Mercado, nºs. 17, 17-A e 17 B, 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 19453 de 7/08/2018 – Processo 

2018/450.30.502/186 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

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

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

Cacém sobre a fração "G" do prédio urbano, situado em Av. Manuel da Fonseca, nº.2 e Praça 

do Mercado, nºs. 17, 17-A e 17 B, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 

2748 da freguesia de Santiago do Cacém, S. Cruz e S. Bartolomeu da Serra, descrito na 

Conservatória sob o nº 758/19881103, da freguesia de Santiago do Cacém. -----------------------  

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

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

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

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

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

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

ASSUNTO: Oferta de publicações às bibliotecas municipais no mês de junho de dois mil 

e dezoito.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/22 de 11/06/2018, Divisão de Cultura e 

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

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às bibliotecas municipais 

descritas em relação anexa, documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. ----  

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

ASSUNTO: “Praça em Festa – Tasquinhas de verão” – Licenciamento e Isenção de 

Taxas de Licenciamento Especial de Ruído na Via Pública. --------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo Augusto Funchini -----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: 2018/450.10.215/74 de 06/08/2018 - da DAGF/SAG/TAXAS E 

LICENÇAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o Licenciamento para a realização do Evento “Praça em Festa – 

Tasquinhas de verão” nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2018 solicitados pela requerente, bem 

como apoiar a realização do mesmo, através da isenção do pagamento de taxas relativas à 

Licença Especial de Ruído na Via Pública no valor de 31,21€. ---------------------------------------  
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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 178/01 e respetivas alterações. -------------------------------------------------------------  

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, Maria Helena 

Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e 

Financeira e pelo Senhor Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.----------------------

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

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

reunião pelas 10:10 horas. ----------------------------------------------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


