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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E TRÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO -------------------------------  

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

Aos vinte e três dias 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, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira,  

Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------  

 

Verificou-se a ausência dos senhores vereadores Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres 

 

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.  

 

Seguidamente,  

 

------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: ------- 

 

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

 

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

ASSUNTO: Execução coerciva das obras de urbanização – Ativação da Garantia 

Bancária. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Charra – Santiago do Cacém – União das freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2007/31 de 21/12/2007 da Divisão do Ordenamento e 

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

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a execução coerciva das obras de urbanização relativas à drenagem 

de pluviais e drenagem de águas residuais domésticas, conforme estava previsto nas obras de 

urbanização do Loteamento da Charra, da responsabilidade do promotor do Loteamento, 

empresa Ágiltrata, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------  

2- Acionar a Garantia Bancária n.º 0783.004952.693, emitida pela Caixa Geral de Depósitos, 

no montante que se venha a apurar após adjudicação da empreitada para realização das obras 

necessárias, sendo que no presente encontram-se cativos o valor total de 808.300,00€ 

(oitocentos e oito mil e trezentos euros). -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO 1- Em 13/07/2010 foi emitido alvará de loteamento com 

obras de urbanização n.º 04/2010, para a 1.º fase da operação urbanística destinada à 

constituição de 41 lotes para habitação unifamiliar e um lote destinado a indústria, 

posteriormente foi pedida uma prorrogação cujo prazo expirou em 13/07/2013. ------------------  

2- Ao longo dos últimos anos e decorrente da suspensão e abandono dos trabalhos pelo 

promotor do loteamento, declarado insolvente por sentença de 21/08/2014, a área de 

intervenção da operação urbanística e as obras que tinham sido executadas sofreram uma 

acentuada degradação e simultaneamente causaram problemas ao nível de drenagem de águas, 

com ocorrência de inundações e arrastamento de inertes da área loteada e de terrenos 

confinantes com o loteamento. ----------------------------------------------------------------------------  

3- A referida situação tem implicações na qualidade do meio urbano e do meio ambiente, bem 

como a segurança das edificações situadas nas imediações, pelo que é imperativo resolver o 

problema de drenagem de pluviais e drenagem de domésticos através de uma estação 
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elevatória de águas residuais e do exutor da rede de pluvial, já previstos nas obras de 

urbanização do loteamento. --------------------------------------------------------------------------------  

4- O loteador foi, em tempo, notificado para executar as respetivas obras e informado que, em 

caso de incumprimento, seria acionada a garantia bancária prestada a título de caução. ----------  

5- Por último notificou-se o administrador judicial da insolvência para dar conhecimento da 

situação, concedendo-lhe um prazo executar as referidas obras. -------------------------------------  

6- O administrador da insolvência não cumpriu a ordem da CMSC, nem apresentou qualquer 

justificação para o seu incumprimento. -------------------------------------------------------------------  

7- De acordo como o mapa de medições efetuado pela DPO, as obras que serão executadas 

coercivamente estão estimadas em 106.215,54€ (cento e seis mil duzentos e quinze euros e 

cinquenta e quatro cêntimos), contudo o valor final exato só será possível determinar após a 

adjudicação da empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------  

8- O valor atual da garantia bancária é de 808.300,00€ (oitocentos e oito mil e trezentos 

euros), que se mantem cativos desde a redução ocorrida em dezembro de 2011, montante 

bastante para cobrir os trabalhos que irão ser realizados. ----------------------------------------------  

9- Para a execução coerciva das obras de urbanização será determinada, a posse administrativa 

do loteamento, nos termos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE). 

DE DIREITO: Nos termos do artigo 84.º do RJUE, a Câmara Municipal pode, para proteção 

de interesses de terceiros adquirentes dos lotes ou para salvaguarda da qualidade do meio 

urbano e do ambiente, executar coercivamente as obras de urbanização que o promotor deixar 

de realizar por causa que lhe seja imputável, determinando para o efeito a posse administrativa 

do loteamento. O pagamento das despesas suportadas com as obras deve ser efetuado através 

de garantia bancária prestada para o efeito, conforme previsto no artigo 84.º e 54.º, em 

conjugação com os artigos 107.º e 108.º do referido diploma. ----------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com dois votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 

Albano Pereira, eleitos da CDU. --------------------------------------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis 

dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. --------------------------------------------  

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

ENTIDADE: S. DOMINGOS FOOT BALL CLUB. -----------------------------------------------  

ASSUNTO: Baile - Licenciamento Especial de Ruído – Ratificação de Despacho. ----------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.215/76 de 14/08/2018 da 

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

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

PROPOSTA: Ratificar o despacho da Senhora Vice-Presidente, de 1 /08/2018, referente ao 

licenciamento especial de ruído para a realização de um Baile no dia 17 de agosto de 2018, na 

Rua Marques de Pombal em S. Domingos das 21.30h às 03h.----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: -Ratificação 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-Lei nº 9/2007 de 17/01. -----------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Garraiada - Licenciamento de Recinto Improvisado – Ratificação do 

Despacho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/65 da DAGF/SAG/Taxas e 

Licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 16 de agosto de 2018, referente ao licenciamento 

solicitado pela requerente para a realização de uma Garraiada no dia 19 de agosto de 2018, em 

Vale da Cruz em S. Bartolomeu da Serra entre as 16.30h e as 21h. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: - Ratificação ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime 

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

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

Artigo 15º do Decreto-Lei nº268/2009, de 29/09. ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/16 de 21/05/2018, Divisão de Cultura e 

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/26 de 27/07/2018, Divisão de Cultura e 

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 

Ciclo – Fichas de Atividades, Material Escolar e Refeições Escolares. -------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 2018/650.10.100/17 de 15/03/2018, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um - Atribuir escalão A e B e as respetivas comparticipações (refeições 

escolares, fichas de atividades e material escolar), às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 

1º Ciclo constantes no anexo I, conforme critérios aprovados na deliberação de Câmara de 

10.08.2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2017.08.24, relativa ao 

assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão de B para A, anexo II, documento que 

será dado como reproduzido na Ata da reunião. --------------------------------------------------------  

Três – Aplicar com efeitos a partir das datas constantes dos anexos I e II. -------------------------  

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

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

2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017 com o registo de 

Proposta de Agenda nº 12811, de 04.08.2017; ----------------------------------------------------------  

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

- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

75/2013, 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------  

- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, na redação dada pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. --  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2018/2019 – Auxílios Económicos: 1º Ciclo – Fichas de 

Atividades, Material Escolar, Visitas de Estudo e Refeições Escolares. ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2018/650.10.100/28, de 20/08/2018, da Divisão de 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar as candidaturas dos (as) alunos (as) constantes nas listagens do 

anexo I, II, III e IV, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições escolares, 

fichas de atividades, material escolar e visitas de estudo), uma vez que reúnem as condições e 

os princípios enunciados na informação nº 15172, de 14.06.2018 e que, foram objeto de 

deliberação de Câmara, de 28.06.2018, (Proposta de Agenda nº 16080, de 25.06.2018), 

documentos que serão dados como reproduzidos na Ata da reunião. --------------------------------  

Dois – Transferir a verba de Material Escolar, 1º Ciclo, para as papelarias dos Agrupamentos 

de Escolas de: Cercal do Alentejo - 625,00€, Professor Arménio Lança – 1.350,00€, Santiago 

do Cacém – 1.700,00€ e Santo André – 1.762,50€, no valor total de 5.437,50; --------------------  

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

do Alentejo – 500,00€; Professor Arménio Lança – 1.080,00€; Santiago do Cacém – 

1.360,00€ e Santo André - 1.410,00€, no valor total de 4.350,00€. ----------------------------------  

Quatro – Suportar os custos das Fichas de Atividades adquiridas às papelarias/livrarias do 

Município que se disponibilizaram para o efeito. -------------------------------------------------------  

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

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

2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 28.06.2018 (com o registo de 

Proposta de Agenda nº 16080, de 25.06.2018); ---------------------------------------------------------  

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

- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, 12 de setembro. ------------------------------------  
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- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 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, retifificado pela Declaração de 

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

do Despacho nº 7255/2018, 31 de julho. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CERCAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes -Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais 

de Ruído. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/67 e 2018/450.10.215/77 de 

16/08/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo para a realização dos Bailes nos dias 1 de 

setembro na Rua Álvaro Cunhal no Chaparral das 21h as 04h e 07 e 20 de setembro de 2018, 

no Salão de Festas do Quartel dos Bombeiros no Cercal do Alentejo entre as 15h e as 21h. ----  

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

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002, de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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 dez horas e vinte minutos. 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


