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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE--------------------------------  

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

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezanove, 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, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número quarenta 

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

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

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

ENTIDADE: OS CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO ----------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento ao apoio para deslocação de Ciclistas  ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/950.20.300/10- GAP ---------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelos Chaparros BTT Team Associação, 

onde agradecem o apoio prestado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no passeio 

realizado nos dias 12 e 13 de outubro, percorrendo a Rota Vicentina atá ao Cabo de S. Vicente 

– Sagres. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Vinte. ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto duzentos e dois barra 

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

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

PROPOSTA: Um – Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e vinte, 

documentos previsionais definidos no ponto 2.3. do Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro. -------  

Dois – Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: - Conforme o disposto na alínea c) do nº. 1 do art.º 33º 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, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Três votos contra, 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. -----------  

DECLARAÇÕES DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi apresentada a 

seguinte Declaração de voto dos eleitos do PS:  ------------------------------------------------------  

“Tendo em conta as propostas e contributos apresentados quando da votação das Grandes 

Opções do Plano e Orçamento de 2019 (31 de outubro), e analisando as Opções do Plano e 
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Orçamento para 2020, poderíamos reiterar, praticamente, tudo o que consta na nossa 

declaração de voto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuamos a considerar as nossas propostas fundamentais para o futuro de Santiago do 

Cacém, plasmadas na referida declaração de voto 2019, como sejam o Cemitério e a 

Semicircular a Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------  

Sem nos querermos repetir, temos de lamentar a perda de oportunidade na falta de 

entendimento e aceitação na comparticipação de 7,5%, para a recuperação da Escola 

Secundária Padre António Macedo ESPAM, Santo André. -------------------------------------------  

Constitui um dever gerirmos bem os escassos recursos, sermos muito criteriosos nas opções, 

pensarmos no futuro, ambiciosos na guarda dos recursos naturais e defesa de todos Nós. -------  

Pelo exposto e tendo em conta a manifesta divergência em propostas estruturais para o nosso 

Concelho, votamos contra as Grandes Opções do Plano e Orçamento.” ----------------------------  

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

foi apresentada a seguinte Declaração de Voto: -----------------------------------------------------  

“Este é um orçamento na linha dos anteriores, que mais uma vez não traz nada de novo, 

continuamos a não ter uma estratégia de desenvolvimento que traga novas dinâmicas ao 

Concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é contemplada qualquer das medidas que apresentámos, embora não acarretassem custos 

significativos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A nível fiscal temos a continuidade de uma politica da qual discordo e sobre a qual já aqui 

apresentei a minha opinião na devida altura. ------------------------------------------------------------  

Não estão previstas algumas intervenções urgentes, como por exemplo a estrada de Vila Nova 

de Santo André – Brescos, por questões de segurança.” -----------------------------------------------  

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

ENTIDADE: Caixa Leasing e Factoring, S.A. -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre a Fracção “B” do Lote nº 146 da 

Zona de Atividades Mistas, em Vila Nova de Santo André. --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/300.50.200/17, de 12/06/2019, da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: UM - Autorizar a Caixa Leasing e Factoring, S.A., a transmitir o direito de 

superfície que incide sobre a fracção “B” do lote 146, sita na Zona de Atividades Mistas, em 

Vila Nova de Santo André, inscrita na matriz sob o artigo 5 628º-B e descrita na CRCPCA 

sob a ficha nº 2521-B, da freguesia de Santo André, para a empresa “XYQ Portugal – 

Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda”. ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela Requerente. -------------------------------  

b) Conforme condições de Constituição do Direito de Superfície. -----------------------------------  

c) 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: MÓNICA PAULA ALMEIDA DA CRUZ ------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/101 e de 2018/450.10.215/117 de 

23/10/2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Aprovar os licenciamentos solicitados pelo requerente para a realização de 

Música ao Vivo no dia 09 de novembro de 2019, na Esplanada do Café “Cantinho dos 

Aromas e Sabores” em Vila Nova de Santo André entre as 15h e as 24h. --------------------------  

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

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

ENTIDADE: ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES NUNES--------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão da Posição Contratual – Restaurante e Café, sito no Parque de 

Feiras e Exposições -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2011/300.50.201/3, de 6 de setembro de 2011 da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a transmissão do arrendamento de parte do prédio urbano, sito no 

Parque de Feiras e Exposições em Santiago do Cacém, destinado a Restaurante e Café, para 

Paulo Alexandre Nascimento Unipessoal, Lda. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do 

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

DOIS – De acordo com o solicitado pela senhora Ana Maria da Costa Rodrigues Nunes. ------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Mapa de Pessoal 2020 ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/150.20.200/7/DGRH------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar o Mapa de Pessoal para 2020 ----------------------------------------------  

2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 

objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 

necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, a 

desenvolver durante a sua execução e é aprovado pela Assembleia Municipal. -------------------  

De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -----------------------------------  

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

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

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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: ALBERTO JOSÉ DA GRAÇA SEROMENHO, LDA ---------------------------  

ASSUNTO: Declaração de caducidade da comunicação prévia no âmbito do Regime 

Juridico da Urbanização e Edificação. ----------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Loteamento Vila das Rosas - Casa dos Cravos, lote 8 – Sonega da 

freguesia de Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2010/292 datado de 08-11-2010, da Divisão de Ordenamento 

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

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

PROPOSTA: Aprovar o projecto de decisão de declaração de caducidade da comunicação 

prévia referente ao processo supra identificado, concedendo-se um prazo de 10 dias para 

audiência prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: 1. O local da obra a que se refere o processo foi visitado pelo 

serviço de fiscalização, tendo o mesmo constatado que as obras se encontram suspensas e 

abandonadas por um período superior a seis meses. ----------------------------------------------------  

2. As obras não foram concluídas no prazo fixado na comunicação prévia. ------------------------  

De Direito: Nos termos dos nºs 2 e 5 do artigo 71 do Regime Jurídico da Edificação e 

Urbanização aprovado pelo DL 555/99, de 16/12, na actual redação) e de acordo com o artº 

122º do Código do Procedimento Administrativo. -----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO ANTÓNIO MACEDO GOMES ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Reconhecer reabilitação urbanística de edifício localizado na ARU do 

Centro Histórico de Santiago de Cacém para efeitos de isenção de IMI. ----------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Romeirinhas, n.º 7 em Santiago do Cacém. --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 21/2018/18, de 28/08/2018, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de João António Macedo Gomes. -------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Reconhecer a reabilitação urbanística do edifício localizado na ARU do 

Centro Histórico de Santiago de Cacém, Rua das Romeirinhas n.º 7, prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 2370 e inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 4027, para efeitos de isenção do IMI pelo prazo de 3 anos, em 

conformidade com o previsto no artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. ------------------  

2- Comunicar o referido Reconhecimento ao Serviço de Finanças para anulação das 

liquidações do IMI. ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- As obras de reabilitação realizadas no edifício constituído por três 

pisos : cave, R/c e 1º andar , garagem e quintal, encontram-se concluídas. -------------------------  

2- Antes do início das obras, o edifício obteve na vistoria inicial, uma classificação de 

“MAU”, -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro; -------------------  

3- Na vistoria final, realizada após a execução das obras de reabilitação, o edifício obteve uma 

classificação de “BOM”; -----------------------------------------------------------------------------------  

4- De acordo com o artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na sua atual redação, ficam 

isentas de IMI pelo período de três anos os prédios objeto de reabilitação urbanística, cuja 

intervenção resulte num estado de conservação de dois níveis acima do anteriormente 

atribuído com o mínimo de BOM; ------------------------------------------------------------------------  

5- A isenção fica dependente do RECONHECIMENTO pela Câmara Municipal, após a 

conclusão das obras; -----------------------------------------------------------------------------------------  

6- A Câmara Municipal procede, oficiosamente e no prazo de 20 dias, à comunicação do 

reconhecimento da isenção ao Serviço de Finanças para anulação das liquidações do IMI; -----  

7- O Serviço de Finanças promove no prazo de 15 dias, a contar da comunicação da CMSC a 

anulação da liquidação de IMI e subsequentes restituições; -------------------------------------------  
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8- A isenção a conceder enquadra-se nos incentivos fiscais atribuídos às operações 

urbanísticas de reabilitação de edifícios localizados na ARU do Centro Histórico de Santiago 

do Cacém, aprovada em 23/07/2015, e publicada em Diário da República, 2.ª série, Aviso n.º 

8832/2015, de 11 de agosto de 2015. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO MANUEL CABRITA DE BRITO FERREIRA --------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação de construções destinadas a apoio agrícola/arrumos 

LOCALIZAÇÃO: Casa Velha - Santiago do Cacem -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 40/2019/2 datado de 21/01/2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de João Manuel Cabrita De Brito Ferreira ---------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de apoio agrícola/arrumos, nos termos do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “Casa 

Velha”, inscrito na matriz rústica sob o artigo 24, secção “C”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 2071 de 26/08/1996, da Freguesia de União das freguesias de 

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

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o SNDFCI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 124/2006, 

de 28/06, na sua actual redação, a construção de edifícios ou a ampliação de edifícios 

existentes apenas é permitida fora das áreas edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na 

cartografia de perigosidade de incêndio rural definida no Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios como média, baixa ou muito baixa perigosidade. -----------------------  

2. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios 

existentes, destinados exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural, à 

atividade agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou atividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e subprodutos da 

respetiva exploração, pode, em casos excecionais, a pedido do interessado e em função da 

análise de risco apresentada, ser reduzida até 15 m a distância à estrema da propriedade da 

faixa de proteção. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3. As construções enquadradas nos termos dos números anteriores, estão sujeitas a parecer 

obrigatório e vinculativo da Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) e a 

deliberação da câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------  

4. A pretensão objeto do presente processo de licenciamento dá cumprimento do Plano 

Diretor Municipal de Santiago do Cacém, não se encontra abrangida por nenhuma 

condicionante (servidão administrativa ou restrição de utilidade pública), está localizada numa 

área classificada como de baixo/médio risco de incêndio e tem um afastamento à estrema do 

prédio de cerca de 15 m. ------------------------------------------------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 03/09/2019. ------------------  

6. Em conformidade com o artigo 16.º n.º 6 do SNDFCI, a Câmara Municipal deverá deliberar 

sobre a implantação da edificação após parecer favorável da CMDF. -------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO DOS SANTOS RAMIRES ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

sito na Área de Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém. ------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Av. Manuel da Fonseca, 6, 3º esqº, União de freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/411, datado de 9-10-2019, da Divisão de Ordenamento 

de Gestão Urbanística, em nome de João dos Santos Ramires. ---------------------------------------  

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, Av. Manuel da 

Fonseca, 6, 3º esqº, Santiago do Cacém, União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São bartolomeu da Serra artigo matricial n.º 2747 e inscrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 759/19881103 -H, que se localiza na ARU de Santiago do Cacém. 

2- Que seja emitida a 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 nº 58 do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro na sua atual redacção), o 

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

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

pedido ser sempre 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, a CMSC, não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: SÓNIA CRISTINA GUERREIRO BRITO VALERA ---------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

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

LOCALIZAÇÃO: Avenida de Sines, Lote 1, Bairro do Liceu, Bloco 1, 2º Andar Direito, 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/415, datado de 14-10-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Sónia Cristina Guerreiro Brito Valera. ------  

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, Avenida de Sines, 

Lote 1, Bairro do Liceu, Bloco 1, 2º Andar Direito, Vila Nova de Santo André, freguesia de 

Santo André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 6287, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o nº 3400/19990818 - G (Habitação), da freguesia 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 58º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro na sua atual redacção), o 

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem o 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 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, a CMSC, não tem exercido direitos de preferência, 

deixando que os particulares concretizem as transmissões dos imóveis, bem como a realização 
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de reabilitação do edificado, concedendo-lhes no presente apoios fiscais e financeiros no 

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

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

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

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

ENTIDADE: PAULO RICARDO LOPES DA SILVA --------------------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

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

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Plátanos, Bairro do Pinhal, Bloco A2, nº9, Rés-do-Chão, Vila 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/397, datado de 27-09-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Paulo Ricardo Lopes da Silva. ----------------  

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, Rua dos Plátanos, 

Bairro do Pinhal, Bloco A2, nº9, Rés-do-Chão, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo 

André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 2502, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 598/19890306 - I (Habitação), da freguesia 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 58º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/2009 de 23 de outubro na sua atual redacção), o 

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem o 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 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, a CMSC, não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: ANASTÁCIO DA SILVA MARIA ---------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência em ARU ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/410 de 09/10/2019 da Divisão do Ordenamento e 

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

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 dos Serrotes, Rua da Alfazema, Bloco 36, r/c Dtº em Vila Nova de Santo 

André, inscrito na matriz sob o artigo 2240 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 199/19860729 da freguesia 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 
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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: ALFREDO FERREIRA ROCHA ----------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Monte da Vinha” em Santo André, Freguesia de Santo André. -------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2019/365 e informação técnica n.º 26438/2019, de 10-10-

2019, 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 denominado “Monte da Vinha” em Santo André, Freguesia de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo rústico 226, Secção “A”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o nº 4171/20090305, com área total 1322 m2 em Santo André, Freguesia de Santo André, a 

favor de Paula Cristina Pereira Ferreira Maia Azevedo e Anabela Clara Pereira Ferreira Maia 

(Ambas são filhas da falecida Leonilde Pereira). -------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 24119, de 11/09/2019, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio denominado “Monte 

da Vinha” em Santo André, Freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo rústico 

226, Secção “A”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 4171/20090305, com 

área total 1322 m2 em Santo André, Freguesia de Santo André, a favor de Paula Cristina 

Pereira Ferreira Maia Azevedo e Anabela Clara Pereira Ferreira Maia (Ambas são filhas da 

falecida Leonilde Pereira). ----------------------------------------------------------------------------------  

2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a 

resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios 

rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dosmesmos. ----  

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: ANTÓNIO MIGUEL PARREIRA CABRAL FORJAZ MORÃO ------------  

ASSUNTO: Direito de preferência em ARU. --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/294 de 19/07/2019 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 em Praça Conde do Bracial, nº 2, inscrito na matriz sob o artigo 2328 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o nº 3200/20090512, Santiago do Cacém da União das 

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

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

ASSUNTO: Aquisição de energia elétrica em mercado liberalizado. ---------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2019/300.10.005/317, da Secção de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor vereador Albano Pereira. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento de consultas aos cocontratantes do 

Acordo Quadro para o fornecimento de Eletricidade em regime de mercado livre, celebrado 

pela CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL, para 

aquisição de energia elétrica em BTN (Baixa Tensão Normal, incluindo Iluminação Pública), 

BTE (Baixa Tensão Especial), e MT (Média Tensão), com um preço base de 1 340 000,00 €, a 

que acrescerá o I. V. A. à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos, conforme documentos em anexo; ---------  

Três – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 

art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  

Presidente – José Pereira Gonçalves; ---------------------------------------------------------------------  

Vogal – Susana Espada; ------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal – Alexandre Ferreira; -------------------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Octávio Gonçalves; --------------------------------------------------------------------  

Vogal suplente – Ana Paula Oliveira. --------------------------------------------------------------------  

Quatro – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal Susana 

Espada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cinco – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 

delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara 

Municipal, no uso de competência própria, estabelecida na alínea b) do nº 1 do artº 18º do 

Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea f) do 
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nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, e nas alíneas f) e dd) 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 maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da 

CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES R.L. SANTIAGO 

DO CACÉM -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/100 e de 2019/450.10.215/116 de 

22/10/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela requerente para a realização de 

Bailes/Matinés nos dias 10 e 17 de novembro de 2019 no Antigo Cinema do Cercal do 

Alentejo entre as 16h e as 23h. ----------------------------------------------------------------------------  

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 o respetivo Secretário 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 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------- 

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

reunião pelas onze horas.----------------------------------------- ------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


