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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

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

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

Aos vinte e dois 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 a ata número trinta e 

cinco da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Décima Alteração às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte/Dois Mil e Vinte 

e Três.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte.  -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Aprovar a Décima Alteração às GOP´S (PPI e AMR) Dois Mil e Vinte/Dois 

Mil e Vinte e Três.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de 

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas SNC-AP.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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: Décima Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte.  -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 

um da DAGF barra SC de Dois Mil e Vinte.  -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Décima Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte.  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro, na redação 

atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e relato Orçamental 

constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que aprova o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP.  --------------------------  
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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: MARQUES E MARQUES, SALSICHARIA REGIONAL ALENTEJANA, 

LDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição de Hipoteca sobre o Lote nº 2 do Loteamento Municipal da 

Zona de Indústria Ligeira, Exp. I, em Vila Nova de Santo André. ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.200/8, de 27/03/2018, Divisão de Administração e 

Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a empresa “Marques & Marques, Salsicharia Regional Alentejana, 

Lda.”, a constituir hipoteca sobre o Lote nº 2sito no Loteamento Municipal da Zona de 

Industria Ligeira, Exp. I, em Vila Nova de Santo André, junto da Caixa de Crédito Agrícola 

Mutuo da Costa Azul, e que a mesma prevaleça em caso de reversão. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um -De acordo com o solicitado pelo requerente, e conforme condições 

de constituição do direito de superfície. ------------------------------------------------------------------  

Dois -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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de segurança -Execução de 

arruamentos e arranjos exteriores do loteamento nº 40.007/1998, em Vale Matanças -

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/14 de26-06-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM -Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior. -----------------------------------------  

DOIS –Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS-Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor Rui Jorge Gomes Mateus, 

Técnico Superior.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM –Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro. ------------------------  

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

ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar Minuta de Protocolo de parceria entre o Município de Santiago do 

Cacém e Transiberia Productions, Unipessoal Lda.  -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/900.20.603/53, da Divisão de Cultura e Desporto.  ------------------------  

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

PROPOSTA:Aprovar a proposta de Protocolo de parceria entre o Município de Santiago do 

Cacém e Transiberia Productions, Unipessoal Lda.  ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: A presente parceria contribui para o alargamento e 

diversidade da resposta cultural do Município; Contribui para o fomento da criação artística, 

para o alargamento da programação cultural e para o desenvolvimento de públicos; tem como 

objetivo reforçar a oferta artística e o acesso às artes, numa perspetiva de participação da 

população, no Município de Santiago do Cacém, dirigindo a sua intervenção, 

preferencialmente, junto de escolas, instituições sociais e culturais. Caracteriza-se por um 

forte cariz criativo, inovador com qualidade artística e pedagógica.  --------------------------------  

DE DIREITO: O Município dispõe de atribuições no domínio do património e cultura e 

compete à Câmara Municipal a constituição de parcerias para recuperação e divulgação do 

património cultural, nos termos e para efeitos da alínea e) do nº2 do artigo 23º e da alínea o) 

do nº1 do artigo 33º todos do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública –Venda de Lotes destinados a habitação unifamiliar ------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Courela do Baleizão, em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT -2020/300.10.005/321. -------------------------------  

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

PROPOSTA:UM –Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

de 8 lotes de terreno, identificados pelos nºs 57 a 64, destinados a construção urbana –

habitações unifamiliares, sitos no Loteamento Municipal Courela do Baleizão, em Vila Nova 

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

DOIS – Efetuar a hasta pública no próximo dia 03 de dezembro de 2020, pelas 10:00 horas, 

na Sala de Sessões da Sede do Município. ---------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, conforme documento em anexo. --------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na alínea g) 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: CANSYFREE, LDA ---------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Prorrogação de Prazo de Execução da Empreitada de Requalificação e 

Modernização dos Equipamentos Desportivos do Parque Urbano do Rio de Figueira em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/25, de 16 de outubro de 2019, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA:Um –Ratificar o meu acto administrativo de aprovação da prorrogação graciosa 

do prazo, por 45dias, ficando a conclusão dos trabalhos prevista para o dia 01.12.2020, 

praticado em 16-10-2020 exarado sobre o documento interno com o registo nº 23609, anexo 

nº 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –Foi apresentado pelo empreiteiro, Cansyfree, Lda,em 14-10-2020 

um pedido de prorrogação graciosa do prazo, por um período de 45 dias. --------------------------  

A fundamentação apresentada, sustenta-se no impacto que a atual Pandemia do Coronavírus 

tem tido na gestão diária dos recursos necessários para a execução dos trabalhos, 

inviabilizando o bom andamento do trabalho. -----------------------------------------------------------  

Dois –Artigo n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 

de 29 de janeiro na sua redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 32ª do 

Caderno de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Definitivo-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 retificação da descrição do “assunto” da proposta de agenda nº 

23148, aprovada por deliberação de Câmara de 15-10-2020.  ----------------------------------------  

Pelo que, onde se lia: 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, deve ler-se: Aprovação da Actualização da Conta Final e Cálculo 

de Revisão de Preços Definitivo -Rede de drenagem de águas pluviais e estação elevatória de 

águas residuais no loteamento da Agiltrata. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM -Nos termos do artigo 174º do novo Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo DL nº 4/2015, de 7 de janeiro na redação atual. -------------------  

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: LARA MÓNICA PIRES SOARES ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. -------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/329 de 08/10/2020 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Lara Mónica Pires Soares. ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito no Bairro do Pinhal, Bloco A3, nº 9, correspondente ao 2º andar, nº 4 – Tipo 5 – Duplex, 

em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, 
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inscrito na matriz sob o artigo 2503 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

599/19890306, Vila Nova de Santo André.  -------------------------------------------------------------  

2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, 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 ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação 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 os direitos de preferência, 

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

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

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”, correspondente ao 2.º direito, do prédio urbano situado no 

Bairro do Porto Velho, n.º 24 em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André.  ----  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24894 de 12/10/2020 - Processo 

2020/300.10.009/47 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 “F”, correspondente a habitação - 2.º direito, do prédio 

urbano situado no Bairro do Porto Velho, n.º 24 em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 1496 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1315/19910110, 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: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO –PLATAFORMA 

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

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

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado na Rua da Alegria, n.º 8 (Bairro da Petrogal) em 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24632 de 09/10/2020 -Processo 

2020/300.10.009/45 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 – Prédio urbano situado no Bairro de Santo André, Casa n.º 8, 

atualmente designado de Rua da Alegria, n.º 8 (Bairro da Petrogal) em Vila Nova de Santo 

André, inscrito na matriz sob o artigo 2586 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 370, 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: ATLANTIKAMPER, SOCIEDADE AUTONOMA ------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Vale das Sobreiras” em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/316 e informação técnica n.º 22142/2020, de 01-10-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA:1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o 

prédio RÚSTICO denominado “Vale das Sobreiras” em Santa Cruz, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 65, Secção “2 B”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

430/20100302, com área total 5,8227 há em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de Pedro Alexandre Tomé de Freitas 

Mariguêsa e Marie Amat. -----------------------------------------------------------------------------------  

2-Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 23259, de 25/09/2020, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Vale das 

Sobreiras” em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 65, Secção “2 B”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 430/20100302, com área total 5,8227 há em Santa 

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

favor de Pedro Alexandre Tomé de Freitas Mariguêsa e Marie Amat. ------------------------------  
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2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, 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.  

3-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.  -----------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento 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: EVANGELINA MARIA ROSA NEVES --------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Aumento de Compartes. ------------  

LOCALIZAÇÃO: “Cumeadas” em Santiago do Cacém, União de Freguesias de Santiago do 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2020/318 e informação técnica n.º 22344/2020, de 06-10-

2020, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes para 

o prédio MISTO denominado “Cumeadas” em Santiago do Cacém, União de Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 352, Secção “L”, e com o artigo urbano 1605, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 3665/20110708, com área total 40133 m²em Santiago do Cacém, União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, pretende celebrar 

escritura de compra e venda a favor de Madrugada do Futuro-Gestão Imobiliária, Limitada e 

João Francisco Moreira dos Santos. ----------------------------------------------------------------------  

2-Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-Através do requerimento n.º 23938,de 01/10/2020, é solicitado emissão 

de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio MISTO denominado 

“Cumeadas” em Santiago do Cacém, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz 

e São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 352, Secção “L”, e com o 

artigo urbano 1605, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3665/20110708, 

com área total 40133 m²em Santiago do Cacém, União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, pretende celebrar escritura de compra e venda a favor 

de Madrugada do Futuro-Gestão Imobiliária, Limitada e João Francisco Moreira dos Santos. 

2-De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lein.º91/95, 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.  

3-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.  -----------------------------  

4-Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de 

qualquer fraccionamento 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. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: Imóveis localizados no Centro Histórico de Santiago do Cacém, no Largo 

Almeida Garrett, n.ºs 4, 5 e 6 e Rua Dr. António José de Almeida, n.º 22, da freguesia da 

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

REFERÊNCIA: Documentos de Entrada n.º 25205, 25204 e 25203 de 15/10/2020 - Processo 

2020/300.10.009/52 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 – Imóveis localizados no Centro Histórico de Santiago do Cacém, no Largo Almeida 

Garrett, n.º 4, 5 e 6 e Rua Dr. António José de Almeida, n.º 22, inscritos na matriz predial 

urbana sob os artigos 2268, 390 e 374, e descritos na Conservatória do Registo Predial sob os 

n.ºs 3452, 3958 e 3949, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, com os respetivos valores de transação de 86.570,00€, 57.858,55€ e 

22.200,00€.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o artigo58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

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

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

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem com o a 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO –PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 356 em Vila Nova de 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 24928 de 13/10/2020 -Processo 

2020/300.10.009/48 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 – Prédio urbano situado no Bairro das Flores, n.º 356, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1699 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 727/19900212, da freguesia de Santo André, com o valor de 

transação de120.000,00 € (cento e vinte mil euros).  ---------------------------------------------------  

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 
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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, âmbito da respetiva ARU, apoios fiscais e 

financeiros como estimulo à reabilitação urbana.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Manutenção da Acreditação do Laboratório Municipal --------------------------  

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

REFERÊNCIA:2020/150.10.702/9 de 27-02-2020 da Divisão de Sistemas de Informação e 

Qualidade (DSIQ) -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da ata da reunião de Revisão pela Gestão que foi realizada no 

passado dia 04-09-2020, na qual foram analisados diversos assuntos relativos ao 

funcionamento do Laboratório e ao cumprimento da norma, “NP EN ISO/IEC 17025:2018 -

Requisitos Gerais de competência para Laboratórios de Ensaios e Calibração”, pela qual se 

rege a manutenção da Acreditação do Laboratório Municipal (com certificado de acreditação 

Nº L0623-1). --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos definidos no ponto, “5.5.4.1 -Responsabilidades da Gestão 

do Laboratório”, do Manual da Qualidade do Laboratório que refere o seguinte: “Acompanhar 

a revisão anual pela Gestão e apresentar os respetivos resultados ao Executivo”. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Arrendamento de Prédio Urbano para instalação do Arquivo Intermédio. ---  

LOCALIZAÇÃO: Rua 1º de maio, nº 22, R/C, em Santiago do Cacém. --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.201/166, de 08/10/2020, da Divisão de 

Administração Geral e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o arrendamento a Rogério Luz, Lda, da Fração “AN” do Prédio 

Urbano inscrito na matriz sob o artigo 3865º, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para aí funcionar o Arquivo Intermédio do Município.  

Dois – Aprovar a renda mensal no montante de 1 500,00 €. ------------------------------------------  

Três – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento que se anexa. -----------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o documento interno nº 20267, do processo nº 

2020/150.20.201/31.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Dois –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: OSVALDO ÉNIO ------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento de apoio na apresentação do livro "A Cegonha". --------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2020/950.20.300/10 de 12/10/2020. ----------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Caceres. ------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do email remetido pelo Senhor Osvaldo Énio, onde agradece 

a presença do Senhor Vereador Jaime Cáceres, e o apoio prestado pelos trabalhadores da 

Biblioteca Municipal José Manuel do Tojal, na sessão da apresentação do seu livro "A 

Cegonha", realizada no passado dia 10 de outubro. ----------------------------------------------------  

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

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 José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças 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 onze horas e quarenta minutos.----------------------------------------- ------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


