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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE QUINZE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE-------------------------------------------  

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

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte, 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, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar 

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

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

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 as atas números trinta 

e dois, trinta e três e trinta e quatro das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 

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

O Senhor Vereador Albano Pereira não votou a ata número trinta e dois, por não ter estado 

presente na reunião. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Alteração de Normas do passatempo de apoio ao comércio –Ajude a 

Economia Local Compre no Comércio Tradicional ------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/900.10.503/192 e nº 2020/900.10.503/212 da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a retirada do nº 2 do artigo 4ª das Normas do Passatempo –Ajude a 

Economia Local Compre no Comércio Tradicional.  ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  De facto:  Com a operacionalização do passatempo no terreno verificou-

se que para as lojas/comércio mais dinâmicos e com maior volume de faturação o número de 

livros máximo ao atribuir (quarenta) era muito baixo. Por forma a manter a dinâmica 

empresarial e fomentara economia local de forma reprodutiva e por forma a manter a 

satisfação da população com o passatempo e, o comércio local, é benéfica a retirada do limite 

máximo de senhas imposto pelo nº 2 do art.º 4 das normas do passatempo de apoio ao 

comércio –Ajude a Economia Local Compre no Comércio Tradicional. ----------------------------  

De direito: De acordo com o disposto na alínea m), do nº 2 do artigo 23ª do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e em harmonia com o disposto na alínea ff), do nº 1, do artigo 33ª 

do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Alienação de parcela de terreno para ampliação de logradouro.  ---------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.003/26 de 22 de agosto de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM - Alienar à D. Heidi Mehltrette-Sneath, uma parcela de terreno com a área 

de 52,00 m2, a desanexar do prédio urbano inscrito na matriz sob o Artigo 4 011º, e descrito 
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na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº 2394, da União de freguesias de Santiago 

do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, pelo montante de 5.733,52 € (cinco mil, 

setecentos e trinta e três euros e cinquenta e dois cêntimos).  -----------------------------------------  

DOIS – A referida parcela de terreno é destinada a anexar ao prédio urbano inscrito na matriz 

sob o Artigo 506º, da União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, descrito na CRP sob a ficha nº 545, para ampliação de logradouro e sem 

qualquer capacidade edificatória.  -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o requerido pela D. Heidi Mehltrette-Sneath, e 

conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais.  --------------------------------------  

2- Nos termos da alínea g) do nº 1 do art.º 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhor Vereador Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU, e --------------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS e 

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

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

ENTIDADE: CARLA CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA PINTO SIMONETTE  --  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/100334/2020 no valor de 233,43€ 

consumidor 6039  -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO:Arneiro da Judia, Foros da Quinta, Santo André. -------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/136, de trinta de setembro da Divisão 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 30,06€ na tarifa variável de Resíduos Urbano e a 

redução de 70,83€ na tarifa variável da Água (sem 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Segunda Renovação e Aditamento às Medidas Extraordinárias e de Caráter 

Urgente para Apoio Social e Económico no Combate à Pandemia pela Doença COVID-

19  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/103, do Gabinete de Apoio à Presidência  -----  

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

PROPOSTA: Ratificar o Ato administrativo por mim praticado, em 6 de outubro de 2020, de 

renovação e aditamento às medidas extraordinárias e de caráter urgente para apoio social e 

económico no combate à pandemia pela doença COVID-19  -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Os atos administrativos são passiveis de ratificação pelo órgão detentor 

da competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente 
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conforme n.º 3 do Artigo 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no anexo 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 164.º do Código de Procedimento 

Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: VALDEMAR CHAVES QUINTELA ------------------------------------------------   

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas Residuais 

e aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão na fatura n.º 001/97783/2020 no valor de 

1771,64€ consumidor 9147  -------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cumeadas, Lote 2, Santiago do Cacém. -----------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/350.30.001/140, de oito de outubro da Divisão Geral 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 157,77€ na tarifa variável de Resíduos Urbano, a 

redução de 518,23€ na tarifa de Águas Residuais e a redução de 503,06€ na tarifa variável da 

Água (sem 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação da Actualização da Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços 

Provisório Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas residuais 

no loteamento da Agiltrata -------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.001/30, de 10/12/2018, da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM-Aprovar a actualização da conta final e revisão de preços definitiva, da 

empreitada de Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de águas residuais no 

loteamento da Agiltrata, de acordo com o seguinte quadro resumo: ---------------------------------  

Contrato .........................................: 189.354,50 €, (IVA incluído)  ---------------------------------  

Faturado .........................................: 191.176,79 € (IVA incluído)  ----------------------------------  

Auto Trabalhos a Menos ….……………......: 295,55 €, (IVA incluído)  ---------------------------  

Revisão de Preços Definitiva ….……......: 3.852,87€, (IVA incluído).  ----------------------------  

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 1.636,82€ 

acrescido de IVA (98,21 €), o que totaliza o valor de 1.735,03€, (mil, setecentos e trinta, cinco 

euros e três cêntimos), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.:  ----------------------------  

A - Projeto n.º 2017/034 e objetivo 2.4.3.2.6 – Exutor da Rede Pluvial do Loteamento 

Agiltrata – 678,56 € acrescido de IVA (40,71€), no total de 719,27 €;  -----------------------------  

B - Projeto n.º 2017/036 e objetivo 2.4.3.2.6 – Ligação das Redes de Drenagem Pluvial dos 

Loteamentos Coalbeira e Agiltrata – 449,73 € acrescido de IVA (26,99€), no total de 476,72€;  
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C - Projeto n.º 2016/031 e objetivo 2.4.3.2.4 – Estação Elevatória de Águas Residuais 

(Loteamento da Agiltrata) – 426,33 € acrescido de IVA (25,58 €), no total de 451,91€; ---------  

D - Projeto n.º 2017/029 e objetivo 2.4.3.2.1 – Ligação das Redes de Drenagem de esgotos 

dos Loteamentos Coalbeira e Agiltrata – 82,20 € acrescido de IVA (4,93 €), no total de 

87,13€.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Construção e Urbanizações, Lda., por deliberação de Câmara de 14/02/2019.  --------------------  

Foi actualizada a conta final, devido à elaboração do cálculo de revisão de preços definitivo, o 

qual totalizou o valor de 3.634,78 €, acrescido de IVA no valor de 218,09€, que perfaz o 

montante de 3.852,87 €, atendendo a que já foi faturado 2.117,84€ (IVA incluído), deve ser 

faturado o valor remanescente de 1.636,82€, + IVA que totaliza 1.735,03€.  ----------------------  

DOIS –Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008 

de29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª do 

caderno de encargos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Senhora Vereadora Margarida Santos e dos Senhor Vereador Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU, e --------------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS e 

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

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

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

ASSUNTO: Alargamento do prazo para utilização das senhas do passatempo " No Natal 

Compre no Comércio Tradicional" 2019 em entradas no cinema no Auditório Municipal 

António Chainho. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.503/637 e nº 2020/900.20.604/451da Divisão de 

Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o alargamento do prazo para utilizar as senhas relativas ao passatempo 

"No Natal Compre no Comércio Tradicional" 2019 em entrada para o cinema no Auditório 

António Chainho até ao dia 31 de março de 2021. -----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Devido à pandemia da doença Covid-19 provocada pela 

infeção pelo coronavírus SARS-coV2 não foi possível à generalidade dos munícipes usufruir 

da entrada de cinema no Auditório Municipal António Chainho ou na Santiagro tal como 

previsto no passatempo. ------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, por forma a não defraudar as expectativas criadas com o passatempo considera-se 

justo o alargamento do seu prazo de utilização por três meses (até dia 31 de março de 2021).   

De direito: De acordo com o disposto na alínea m), do nº 2 do artigo23ª do Anexo I à Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e em harmonia com o disposto na alínea ff), do nº 1, do artigo 33ª 

do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES “OS AMIGOS DAS CATIFARRAS” -  

ASSUNTO: Isenção de pagamento de taxas administrativas de urbanismo ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Catifarras -freguesia de Cercal do Alentejo -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2020/121 de 11.08.2020 da Divisão do Ordenamento e 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da isenção de pagamento de taxas administrativas de 

urbanismo, no valor total de 217,32 € (duzentos e dezassete euros e trinta e dois cêntimos), 

referente à emissão de alvará de obras de alteração nº 93/2020 de 25.09.2020  --------------------  

FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR 2ª Série, nº 243 

de 17.12.2009), institui na alínea c), nº 1 do Artigo 8.º que as “Associações culturais, 

desportivas, recreativas e outras, legalmente constituídas que, na área do município, 

prossigam fins de relevante interesse público” estão isentas do pagamento de taxas quando as 

operações urbanísticas a realizar forem destinadas a utilização própria. ----------------------------  

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO–PLATAFORMA 

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

ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito emÁrea 

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

LOCALIZAÇÃO: Bairro do Pinhal, Lote 16 em Vila Nova de Santo André, da freguesia de 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 23222 de 25/09/2020 -Processo 

2020/300.10.009/42 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 –Estacionamento coberto e fechado situado no Bairro do Pinhal, 

Lote 16 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4732e descrito na 

Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2801, da freguesia de Santo André. -------------------  

FUNDAMENTOS: 1-De acordo como 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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO –PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “M”, do prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco C-2 em 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 23219 de 25/09/2020 -Processo 

2020/300.10.009/41 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 –Fração “M”, correspondente a habitação, do prédio urbano 
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situado no Bairro do Pinhal, Bloco C-2 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob 

o artigo 2756 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 608, 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: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTIAGO DO CACÉM --------  

ASSUNTO: Isenção das Taxas Urbanísticas referentes à alteração ao Loteamento n.º 

02/2020/3, em nome de Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém – Loteamento 

Municipal da Courela da Fonte - Lote 1 – Avenida Manuel da Fonseca em Vila Nova de 

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

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Courela da Fonte - Lote 1 – Avenida Manuel 

da Fonseca em Vila Nova de Santo André.  -------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2020/3, de 18/05/2020, da Divisão de Ordenamento e 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da isenção de taxas urbanísticas no valor de 63,36€ (sessenta 

e três euros e trinta e seis cêntimos), referentes à aprovação da alteração ao Loteamento 

Municipal da Courela da Fonte - Lote 1, processo n.º 02/2020/3, sito na Avenida Manuel da 

Fonseca em Vila Nova de Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 4859/20190531, da Freguesia de Santo André. O presente procedimento consiste na 

alteração ao polígono de implantação e acesso ao lote, não havendo alterações de áreas de 

construção nem das áreas de implantação.  --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea a) nº 1 do artigo 8º do Regulamento Municipal 

de Taxas (RMT) estão isentas do pagamento de taxas de urbanismo, as operações urbanísticas 

a realizar por pessoas coletivas de utilidade pública, destinadas a utilização própria. A Santa 

Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém é, de acordo com os seus estatutos uma pessoa 

coletiva de utilidade pública, que pretende construir no lote 1 uma Estrutura Residencial 

Pessoas Idosas (ERPI), equipamento que se enquadra no âmbito das atividades de caráter 

social desenvolvidas pela Instituição. ---------------------------------------------------------------------  

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

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 “D”, do prédio urbano situado na Avenida Manuel da Fonseca, n.º 

4 a 8, em Santiago do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

São Bartolomeu da Serra. -----------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24647 de 09/10/2020 -Processo 

2020/300.10.009/44 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 de Santiago do 

Cacém –Fração “D”, do prédio urbano situado na Avenida do Mercado, n.º 4 a 8, atualmente 

designada de Avenida Manuel da Fonseca, n.º 4 a 8, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz 

sob o artigo 2747 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 759/19881103, da 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. ------------  

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

ASSUNTO: Venda de Pinhas –Campanhas de2020/21 e 2021/22 – Hasta Pública ----------  

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 2020/300.10.005/265de 10de setembro, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Adjudicar à empresa Farol da Falésia, pelo valor de 11.000 € e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------   

FUNDAMENTOS: 1. Proposta mais favorável. Foi também licitante a empresa 

Servintransflor Lda, que ofereceu 10.000€, pelo Lote. -------------------------------------------------  

2. Lote único, cuja base de licitação era de 3.500€. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2020/2021 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/650.10.100/1263, de 01.10.2020, da Divisão de 

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

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

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

nas listagens do anexo I e II, atribuir escalão A e B e respetivas comparticipações (refeições 
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escolares, material escolar e visitas de estudo (1º Ciclo) caso estas se realizem), uma vez que 

reúnem as condições e os princípios enunciados na informação nº 13239, de 16.06.2020 e que, 

foram objeto de deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 13393, de 

18.06.2020).  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de: Cercal do Alentejo –50,00€; Prof. Arménio Lança –50,00€; Santiago do Cacém –162,50€e 

Santo André 262,50€, no valor total de 525,00€; -------------------------------------------------------  

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

do Alentejo –40,00€; Professor Arménio Lança –10,00€; Santiago do Cacém -70,00€ e Santo 

André –110,00€, no valor total de 230,00€. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 –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 deliberação de Câmara, de 25.06.2020 (Proposta de Agenda nº 

13393, de 18.06.2020).  -------------------------------------------------------------------------------------  

-Nº 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, de 12 de set; ----------------------------------------  

-Nº 1, nº 2 e nº 5 do art.º 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do art.º13º 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. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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 Maria Helena 

Gonçalves Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e 

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

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

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

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


