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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE NOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM----------------------------------- 

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

Aos nove dias de dezembro de dois mil e vinte e um, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor, Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Artur Manuel Fernandes Ceia, Luís Filipe dos Santos, Sónia Regina 

Sobral Gonçalves, Susana Louro Caiado Correia Pádua, Mónica Fialho Pires de Aguiar, 

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------  

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

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

declarada aberta pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta 

minutos --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Designação do Encarregado de Proteção de Dados do Município de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/250.10.500/4 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------   

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira. ------------  

TOMAR CONHECIMENTO do meu Despacho n.º 31799 de 26 de novembro de 2021, no 

qual é designado Joaquim Augusto Machado Pinheiro como Encarregado de Proteção de 

Dados do Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: nos termos da alínea a), do n.º 1, e do n.º 5, e 6 do artigo 37.º do RGPD, 

conjugado com os artigos 35.º, n.º 2, alínea a) e 37.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, publicado pelo Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------  

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

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

ASSUNTO: Retificação da informação técnica de suporte à abertura do procedimento 

de classificação da Sociedade Harmonia – monumento de interesse municipal. -------------  

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

REFERÊNCIA: processo nº 2021/450.20.503/1 de 15/01/2021. -----------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira -------------  

PROPOSTA: Aprovar a retificação da informação técnica de suporte à abertura do 

procedimento de classificação da “Sociedade Harmonia” – monumento de interesse 

municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em 28/01/2021, foi aprovada por Deliberação da Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém, a abertura de procedimento de classificação da “Sociedade Harmonia”, 

como monumento de interesse municipal, porem, a informação técnica de suporte à referida 

deliberação padecia de um lapso no ponto 1 dos considerandos, que urge retificar, assim: ------   

Onde se lê:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------     

1. Por requerimento apresentado, através de ofício, que se anexa, para todos os devidos e 

legais efeitos, o senhor José Manuel Cavalinhos, cartão de cidadão nº053967534ZY4, válido 
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até 21 de maio de 2030, Presidente da Direcção da Sociedade Harmonia de Santiago do 

Cacém vem peticionar o início do procedimento administrativo de classificação patrimonial 

de imóvel de interesse municipal da “Sociedade Harmonia”, descrito na conservatória do 

registo predial de Santiago do Cacém sob o número 164, da freguesia União das Freguesias de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, e com o artigo matricial 362, sito 

na rua Sociedade Harmonia, nº 7, em Santiago do Cacém. --------------------------------------------   

Deve ler-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Por requerimento apresentado, através de ofício, que se anexa, para todos os devidos e 

legais efeitos, o senhor José Manuel Cavalinhos, cartão de cidadão nº053967534ZY4, válido 

até 21 de maio de 2030, Presidente da Direcção da Sociedade Harmonia de Santiago do 

Cacém vem peticionar o início do procedimento administrativo de classificação patrimonial 

de imóvel de interesse municipal da “Sociedade Harmonia”, descrito na conservatória do 

registo predial de Santiago do Cacém sob o número 3486 da freguesia de Santiago do Cacém, 

e inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo 362 da União das Freguesias de Santiago do 

Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a que corresponde o antigo Artigo de matriz 

164 da extinta freguesia de Santiago do Cacém, sito na rua Sociedade Harmonia, nº 7, em 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo –

Alteração de atribuição de lote. -------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/9 de 23 de março, do Serviço de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. -------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira -------------  

PROPOSTA: UM – Anular a atribuição do lote nº8da Expansão0, do Parque Empresarial do 

Cercal do Alentejo, efetuada à empresa Sérgio Silva & Miguel Pacheco –Alumínios Lda., por 

deliberação de 01 de abril do corrente ano. --------------------------------------------------------------  

DOIS –Atribuir à empresa Sérgio Silva & Miguel Pacheco –Alumínios Lda, em substituição 

do anterior, o lote nº 27 da Expansão0 do Parque Empresarial do Cercal do Alentejo, com a 

área de 446,60m², inscrito sob o artigo matricial3890ºe descrito na Conservatória do Registo 

Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 1913/20080827, da 

freguesia do Cercal do Alentejo, pelo preço de 12,62€/m², perfazendo o valor de 5.636,09€. ---  

TRÊS-O remanescente do valor a pagar pelo lote ora atribuído, deverá ser feito com a outorga 

da Escritura de Compra e Venda, e será de 3.008,61€, que corresponde à diferença do valor já 

pago, 2.627,48€, relativamente ao lote 8, no ato da outorga do Contrato de Promessa de 

Compra e Venda, celebrado em 20/04/2021. ------------------------------------------------------------  

QUATRO – Aprovar a minuta de contrato promessa de Compra e Venda a celebrar, 

conforme documento em anexo. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:  UM – De acordo com o requerido pelos interessados, uma vez que este 

lote serve melhor os interesses da empresa. -------------------------------------------------------------  

DOIS – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, e Regulamento Municipal de Gestão 

dos Parques Empresariais do Município. -----------------------------------------------------------------  

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

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

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: JOSÉ PEDRO LEANDRO DE BRITO -UNIPESSOAL, LDA. ----------------  

ASSUNTO: Loteamento Municipal da Zona de Atividades Mistas/Sul de Santiago do 

Cacém – Atribuição do lote 4. ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.003/31de 09de novembro, do Serviço de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. -------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira. ------------  

PROPOSTA: UM – Atribuir, por acordo direto, em regime de propriedade plena, a José 

Pedro Leandro de Brito –Unipessoal Lda., o prédio designado por Lote 4 da ZAM/Sul de 

Santiago do Cacém, com 400,00m², inscrito sob o artigo matricial 3541º e descrito na 

Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob nº 

1766/19960301. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

O lote destina-se ao exercício da atividade de Venda a Retalho de Peças e Acessórios para 

Automóveis, a que corresponde o CAE Principal 45320 –R3. ----------------------------------------  

DOIS -O lote será atribuído de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal 

de Gestão de Parques Empresariais de Santiago do Cacém, pelo valor de 78,32€/m²o que 

perfaz 31.328,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, conforme documento 

anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. --------  

FUNDAMENTOS:  UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

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

DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Atribuição do Lote nº 2 do Loteamento Municipal de Atividades 

Económicas Diversificadas. ------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado. -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.003/50, de 22 de novembro de 2021, do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira -------------  

PROPOSTA: UM -Aprovar a alienação do Lote nº 2 do Loteamento Municipal de Atividades 

Económicas Diversificadas, em Ermidas-Sado, inscrito na matriz predial sob o Artigo 2550º, e 

descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial Comercial e Automóvel de Santiago do 

Cacém sob o nº 1693/20140616, da freguesia de Ermidas-Sado, por acordo direto, à PNV 

GÁS, Unipessoal Lda., para aí exercer a atividade de Comércio a Retalho de Combustíveis 

para uso Doméstico, em Estabelecimentos Especializados a que corresponde o CAE Principal 

47783 –R3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - O lote tem a área de 2.415,00m2, e será alienado em regime de propriedade plena, 

pelo valor de 30.477,30€ (trinta mil, quatrocentos e setenta e sete euros e trinta cêntimos). O 

pagamento será efetuado de acordo com as condições previstas no Regulamento Municipal de 

Gestão de Parques Empresarias de Santiago do Cacém, a saber: 30% do preço como sinal, 

com a assinatura do Contrato de Promessa de Compra e Venda, e o remanescente que equivale 

a 70%, no ato de celebração da Escritura de Compra e Venda. ---------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta de Contrato Promessa de Compra e Venda, conforme documento 

em anexo, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após notificação para o efeito. ------  
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FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 

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

DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

ENTIDADE: ALENTEINVESTE – GESTÃO DE INVESTIMENTOS, LDA. --------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície de Lote na Zona de Indústria Ligeira 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.50.200/28, de 04/08/2021 do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira -------------  

PROPOSTA: Um – Autorizar a empresa Alenteinveste –Gestão de Investimentos, Lda. a 

transmitir o direito de superfície que incide sobre o lote, com a área de 10.200,00 m2, sito na 

Z.I.L. de Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2044º e descrito na C.R.P. 

sob a ficha nº 00622/090689 da freguesia de Santo André, para o Banco Comercial Português, 

S.A., para posterior operação de leasing imobiliário à empresa com a designação 

SURPRESAMIGÁVEL, LDA., com o NIF –514933992. ---------------------------------------------  

Dois –Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma no Serviço de Património. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o solicitado pela requerente; ---------------------------  

Dois – Conforme condições de constituição do direito de superfície; -------------------------------  

Três – 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: Liberação de Garantia Bancária -Requalificação do Espaço Público no 

Bairro das Flores -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19 de junho de 2017, da Divisão de 

Projeto e Obras. (processo 10/DPO/2017 – papel).  ----------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira.  -----------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a liberação de 30% do valor da caução, inicial (93.457,89€), 

relativo ao 1º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 28.037,37€(vinte oito mil, 

trinta e sete euros e trinta e sete cêntimos) e a liberação de 30% do valor do reforço de caução 

(89.739,77€), relativo ao 1º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 26.921,93€ 

(vinte seis mil, novecentos, vinte e um euros e noventa e três cêntimos). ---------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FATO: UM –A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

Protecnil –Sociedade Técnica de Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 

17/08/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 70/2017, pelo valor de 1.981.307,28 €, e enquadra-se 

em PPI, no Objetivo 3.3.1.1.2.– Projeto 2016/101. -----------------------------------------------------  

Correspondendo ao 1º Ano do Período de Garantia, realizou-se a vistoria à obra em referência 

para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias 
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imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação da 

parcela (30%) correspondente à caução e reforço de caução do aludido contrato. -----------------  

DE DIREITO: UM – De acordo com o nº 5 do art.º 395º e art.º 397º do Código dos 

Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e 

respetiva legislação complementar. -----------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, três votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira e das 

Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGODO CACÉM ----------------------------------------  

ASSUNTO: Conta Final e Cálculo de Revisão de Preços Provisório – Requalificação do 

C.M. nº 1085 -Vila Nova de Santo André/Brescos --------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/28 de 18-12-2020, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira. ------------  

ROPOSTA: UM – Aprovar a conta final e cálculo de revisão de preços provisório, da 

empreitada de Requalificação do C.M. nº 1085 -Vila Nova de Santo André/Brescos, de acordo 

com o seguinte quadro resumo: ----------------------------------------------------------------------------  

Contrato---------------------------------------------------------------------706.271,81 € (IVA incluído) 

Faturado---------------------------------------------------------------------706.271,81 € (IVA incluído) 

Cálculo de R. Preços Provisório------------------------------------------53.444,28 € (IVA incluído) 

DOIS – Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 50.419.13€ 

acrescido de IVA, que totaliza o valor de 53.444,28€ (cinquenta e três mil, quatrocentos, 

quarenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos), de acordo com a respetiva rúbrica do P.P.I.: 

Objectivo: 3.3.1.1.3 e Projecto: 2020/74. ----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A empreitada em referência foi adjudicada à empresa Construções, 

J.J.R. & Filhos, S.A., por deliberação de Câmara de 04/02/2021.  -----------------------------------  

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, o qual teve o valor de 

50.419.13€ acrescido de IVA, no total 53.444,28€.  ----------------------------------------------------  

DOIS –Art.º 382º e nº 1 do art.º 401º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 

Decreto lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar 

e cláusula 38ª do caderno de encargos. -------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, três votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira e das 

Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

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

ASSUNTO: Apoio financeiro para o desenvolvimento das actividades desportivas---------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.002.01/11de 22/11/2021 do Serviço Municipal de Desporto. ---  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira. ------------  

PROPOSTA: Aprovar a minuta de protocolo e o apoio financeiro a atribuir ao Movimento 

Associativo Desportivo do concelho de Santiago do Cacém:  ----------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA---------------------------------------------------914,92€ 
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CENTRO EQUESTRE DE SANTO ANDRÉ-------------------------------------------2.101,40 € 

CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO--------------------------------------------3.660,87 € 

CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ------------------------------------------------2.954,93 € 

CLUBE PETROGAL-------------------------------------------------------------------------2.168,61 € 

CLUBE NAUTICO DE SANTO ANDRÉ--------------------------------------------------635,97 € 

CLUBE DE ORIENTAÇÃO E AVENTURA L.A.-------------------------------------6.274,28 € 

ESTRELA DE SANTO ANDRÉ----------------------------------------------------------19.502,00 € 

FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE--------------------------------------------------22.002,96 € 

FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE-----------------------------------------------------------858,80 € 

ATLÉTICO BASQUETE CLUBE-------------------------------------------------------29.379,92 € 

GRUPO DESPORTIVO DA REPSOL----------------------------------------------------6.230,62€ 

GRUPO DESPORTIVO DE S. FRANCISCO-------------------------------------------4.400,21€ 

GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ---------------------------------------------5.925,25€ 

GRUPO MOTARD DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------------------------666,28 € 

GRUPO MOTARD DE SANTO ANDRÉ------------------------------------------------1.065,92 € 

INTERVIR.COM------------------------------------------------------------------------------2.447,55 € 

GRUPO MOTARD RODAR LENTO-------------------------------------------------------653,39 € 

HOCKEY CLUB DE SANTIAGO---------------------------------------------------------5.038,46 € 

JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE-----------------------------------------------------15.675,39 € 

KOTAS BIKE TEAM------------------------------------------------------------------------1.828,67 € 

OS VILAS---------------------------------------------------------------------------------------1.606,45 € 

S. COLUMBÓFILA LITORAL ALENTEJANO-----------------------------------------555,94 € 

SANTO ANDRE SPORT CLUBE---------------------------------------------------------1.380,90 € 

SOCIEDADE DA JUVENTUDE CERCALENSE-------------------------------------8.905,70 € 

SPORTING FUTEBOL CLUBE ABELENSE------------------------------------------2.826,98 € 

UNIÃO SPORT CLUB----------------------------------------------------------------------37.648,18 € 

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE---------------------------------------------595,96 € 

CLUBE DE TIRO DESPORTIVO DE SANTIAGO DO CACÉM-----------------2.459,21 € 

O valor de 1.380,90 € referente ao cálculo direto do SANTO ANDRÉ SPORT CLUBE será 

deduzido para regularização de défice anterior, ficando ainda por regularizar o valor de 

1.077,52€ na próxima candidatura. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o Regulamento para atribuição de apoios financeiros 

ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém, aprovado pela 

Câmara Municipal em 13 de agosto de 2015 e pela Assembleia Municipal em 18 de setembro 

de 2015, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos que visam formalizar o apoio 

concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para o desenvolvimento das suas 

atividades regulares. Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a 

concretização dos Planos de Atividade apresentados pelos clubes referente ao período de 01 

de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com atletas com 

participações em provas nacionais e internacionais com elevada relevância ------------------  

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

REFERÊNCIA: 2021/850.10.500/1 de 03/12/2021 do Serviço Municipal de Desporto. --------  

APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal Albano Pereira -------------  
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PROPOSTA: Aprovar as minutas de protocolos de contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Flávio Miguel Mestre Pacheco na modalidade de Paraciclismo no valor de 1.359,10 €; ------  

2. Ana Filipa Alves Rodrigues dos Santos na modalidade de Ténis no valor de 2.506,39 € ----- ; 

3. Bruno Miguel de Jesus Raposo Rosa na modalidade de BTT no valor de 550,03 €; -----------  

4. Pedro Miguel da Silva Fragoso na modalidade de Motociclismo no valor de 264,79 €; -------  

5. Roberto David Casta Baião na modalidade de Trail no valor de 402,25 €; ----------------------  

6. Marco António Barreiro Ferreira na modalidade de Rali no valor de 291,76 €. -----------------  

FUNDAMENTOS: 1-Os apoios concedidos pelo município possibilitam o desenvolvimento 

das actividades dos atletas que participam em iniciativas nacionais e internacionais de elevada 

relevância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2-Ao abrigo do artigo 11.º do DL nº 273/2009 de 1 de outubro --------------------------------------  

3-Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das Autarquias Locais 

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2021/2022 –Junta de Freguesia de Santo André e 

União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água: Definição do Preço ao 

Quilómetro a praticar e previsão da despesa ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2021/150.20.101/24, datado de 26/10/2021, da DEASS ----------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  

PROPOSTA: manutenção dos preços ao quilómetro praticados no ano letivo anterior, a 

saber: para a Junta de Freguesia de Santo André o valor de 0,67 € (sessenta e sete cêntimos) e 

para a União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água o valor de 0,44 € (quarenta e 

quatro cêntimos), para assegurar os circuitos especiais de transporte escolar previstos para o 

ano letivo 2021/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------  

Dois –Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de setembro; -------------------------------------------------------  

Três–Inexistência de viaturas municipais que possam assegurar, na totalidade e diretamente, a 

execução dos circuitos especiais no terreno; -------------------------------------------------------------  

Quatro–A disponibilidade manifestada pelas Juntas de Freguesia em causa para assegurarem 

este tipo de serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Alojamento a Estagiários de Medicina da Universidade do 

Algarve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/900.20.604/757, de 10/11/2021, Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a cedência por Contrato de Comodato, da fração autónoma 

designada pelas letras “AK”, correspondente ao 1º andar, nº 15, do prédio sito no Bairro do 

Pinhal, Bloco B6, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz predial da freguesia de 
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Santo André sob o artigo 2 496º, aos estagiários, Maria Inês Sequeira Gonçalves, Ana Cristina 

Candeias Raimundo e Jimmy Vieira Martins, pelo período de 29/11/2021 a 07/01/2022. -------  

Dois – Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, conforme documento em anexo.  ----------  

FUNDAMENTOS: Um - De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º, do Regime 

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

Dois – De acordo com o solicitado pelos estagiários. --------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ MANUEL VIEGAS DE BRITO ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Aquisição da Propriedade do Solo do Lote nº 6 do Loteamento Municipal 

da Cova do Gato. -------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cova do Gato –Abela. --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.50.200/12, de 21/06/2018do Serviço de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a vendada propriedade do solo do lote nº 6 do Loteamento Municipal 

da Cova do Gato, em Abela, com a área de 348,00 m2, inscrito na matriz predial sob o artigo 

881º e descrito na C.R.P. sob a ficha nº 481/19980225da freguesia da Abela, Concelho de 

Santiago do Cacém, ao senhor José Manuel Viegas de Brito, pelo valor de 11.263,67€ (onze 

mil, duzentos e sessenta e três euros e sessenta e sete cêntimos). ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –De acordo com o solicitado pelo requerente. ----------------------------  

Dois –De acordo com o nº 1 do Artigo 28º do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes 

de Terreno para Habitação. ---------------------------------------------------------------------------------  

Três –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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba – ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/850.10.002.01/40 da Divisão de Cultura e Desporto 

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez 

euros) para a ASAS –Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, como forma de 

apoio ao regular funcionamento da associação ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A ASAS desenvolve um importante trabalho junto do seu público alvo, 

na comunidade em que está inserida; ---------------------------------------------------------------------  

2-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro --------------------------  

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

FORMA: Por maioria, três votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira e das 

Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Vereadores, eleitos pelo PS, Senhor Artur Ceia e 

Senhora Susana Pádua, e do Vereador eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais 

Senhor Luis dos Santos, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 
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desconhecer qual o critério para atribuição destas verbas, dado que não existe um 

Regulamento Municipal para o efeito”. ------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para a Associação Coral Vozes D`Arte -----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/850.10.002.01/42 da Divisão de Cultura e Desporto 

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 5.240,00€ (cinco mil 

duzentos e quarenta euros) para a Associação Coral Vozes D`Arte, sendo: ------------------------  

3.240,00€ (três mil duzentos e quarenta euros) -Apoio anual; ----------------------------------------  

2.000,00€ (dois mil euros) –Apoio Concertos de Natal ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-A Associação desenvolve um importante trabalho no fomento da 

música coral polifónica dentro e fora do Município; ---------------------------------------------------  

2-Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro --------------------------  

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

FORMA: Por maioria, três votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira e das 

Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Vereadores, eleitos pelo PS, Senhor Artur Ceia e 

Senhora Susana Pádua, e do Vereador eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais 

Senhor Luis dos Santos, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 

desconhecer qual o critério para atribuição destas verbas, dado que não existe um 

Regulamento Municipal para o efeito”. ------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 1 Assistente Técnico 

(Museus) e 1 Técnico Superior (Engenharia Civil - Hidraúlica), em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. -------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2021/250.10.101/18 e 2021/250.10.101/19. --------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar. --------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 1 

Assistente Técnico (Museus) e 1 Técnico Superior (Engenharia Civil - Hidraúlica), em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a que possam 

concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público e utilização da reserva de 

recrutamento interna que venha a ser constituída após a homologação da lista de ordenação 

final, tendo como número máximo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal.  ------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM: Nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o recrutamento 

pode ser efetuado por procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e 

sem vínculo de emprego público.  -------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento. ----------------------------  

TRÊS: Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

especial, tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais 

(EGRAS) ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, 

homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as 
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autarquias locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas (INA). -------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, três votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira e das 

Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------  

Três abstenções do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos 

do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais.  

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

ENTIDADE: SAMANTHA E MARTINS, LD.ª -----------------------------------------------------  

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 n.º 03/2021/594, de 15 de novembro de 2021, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística em nome de Samantha & Martins, Ld.ª -----------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Aguiar. --------------------------------------------  

PROPOSTA: UM: 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 na Rua dos Navegantes, Banda 2, Edifício 4, Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 4 255, fração “AE” e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 1 635/19920331-AE, Vila Nova de Santo André, cujo valor de transação é de 90.000,00 € 

(noventa mil euros).  ----------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: 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: UM: De acordo com o artigo 58.º do Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei n.º 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 ARU, devendo o pedido ser submetido a 

deliberação de Câmara.  ------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: 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.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: 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: MARIA GRACIETE ROCHA MOURATO ---------------------------------------  

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

de Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Professor Egas Moniz, n.º 34, Santiago do Cacém -----------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2021/620 datado de 24-11-2021, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Maria Graciete Rocha Mourato ----------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora, Mónica Aguiar --------------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, correspondente ao 
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prédio urbano sito na Rua Professor Egas Moniz, nº 34, inscrito na matriz sob o artigo 515, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3794/20120604 União de freguesias de 

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

DOIS: 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: UM: De acordo co 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 de Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

DOIS:O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

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

TRÊS: 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: LEONEL CARLOS MESSIAS LOURENÇO -------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Capela” em Santo André, Freguesia de Santo André. ------------------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/599 e informação técnica n.º 31 938/2021, de 29 de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Pires de Aguiar. ----------------------------------  

PROPOSTA:UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes 

para o prédio denominado “Capela” sito em Santo André, Freguesia de Santo André, inscrito 

na matriz sob o artigo rústico 137, Secção “D” e sob o artigo urbano 543, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 869/19900308, com área total 21250 m²em Santo 

André, Freguesia deSanto André, em virtude de celebração de escritura de compra e venda  a 

favor de Rui Miguel Rebelo Leão e Francesca Carlota Bruni. ----------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida.  --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Para efeitos do disposto no artigo 54.º da Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto, foi solicitada a esta Câmara, através do requerimento n.º 33569/2021, a emissão de 

certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 869/19900308, 

inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 137 secção D, com artigo urbano n.º 543, em 

Capela, na freguesia de Santo André. ---------------------------------------------------------------------  

DOIS: De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54º do diploma suprarreferido, 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.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Não se afigura que este negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico 

do prédio, pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 91/95, de 02/09, assim propõe-

se que sejam remetidas a Reunião de Câmara as seguintes propostas: ------------------------------  

a. Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o prédio “Capela”, 

inscrito na matriz sob o artigo rústico 137, Secção “D”, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 869/19900308, na freguesia de Santo André, a favor de Rui Miguel Rebelo 

Leão e Francesca Carlota Bruni.  --------------------------------------------------------------------------  
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b. Emitir certidão de acordo com o solicitado. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ROGÉRIO GOMES SEQUEIRA, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA 

DE AGOSTINHA ADELAIDE GOMES -------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Deixa-O-Resto” em Santo André, Freguesia de Santo André. --------------  

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/470 e informação técnica n.º 31 937/2021, de 29 de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Pires de Aguiar. ----------------------------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para 

prédio MISTO denominado “Deixa-o-Resto” em Santo André, Freguesia de Santo André, 

inscrito na matriz sob o artigo rústico 38, Secção “I”, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 3015/19960801, com área total 4490 m²emSanto André, Freguesia de Santo 

André, a favor de Vera Cristina Narciso Ferro Gomes e David Costa Oliveira Mota dos 

Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 26887, de 14/09/2021, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de compropriedade para o prédio MISTO denominado 

“Deixa-o-Resto” em Santo André, Freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 

rústico 38, Secção “I”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3015/19960801, 

com área total 4490 m²emSanto André, Freguesia de Santo André, a favor de Vera Cristina 

Narciso Ferro Gomes e David Costa Oliveira Mota dos Santos.  -------------------------------------  

DOIS: 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. ---  

TRÊS: 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.  -----------------------------  

QUATRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

constituição de qualquer fracionamento 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: CARMÉLIA DO Ó RODRIGUES SIMÕES CANDEIAS DA SILVA -------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2021/513 e informação técnica n.º 31 488/2021, de 24 de 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Mónica Pires de Aguiar. ----------------------------------  

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre a constituição de aumento de compartes 

para o prédio MISTO denominado “Hortas” 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 5, Secção “M” e sob o artigo urbano 1248 (antigo 908),descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 2201/20000113, com área total 12750 m²emSantiago do Cacém, 
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União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de 

Hugo Alexandre Ventura Pereira Cavalinhos e Catarina Lopes de Resende. -----------------------  

DOIS: Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 29332, de 07 de outubro de 2021, é 

solicitado emissão de certidão para constituição de Aumento de Compartes para o prédio 

MISTO denominado “Hortas” 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 5, 

Secção “M” e sob o artigo urbano 1248 (antigo 908), descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 2201/20000113, com área total 12750 m²emSantiago do Cacém, União de 

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

Alexandre Ventura Pereira Cavalinhos e Catarina Lopes de Resende. ------------------------------  

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

TRÊS: 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.  -----------------------------  

QUATRO: Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a 

constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir 

violação à Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, propondo-se a emissão da certidão nos termos 

solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PARTIDO SOCIALISTA --------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Constituição do Conselho Consultivo para a Igualdade de Género e 

Oportunidades de Santiago do Cacém e realização de um evento cultural de homenagem 

a todas as mulheres residentes no Município. ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº2021/01 do Partido Socialista ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Susana Pádua. ----------------------------------------------  

PROPOSTA: Um- Que se proceda à constituição do Conselho Consultivo para a Igualdade 

de Género e Oportunidades de Santiago do Cacém para a elaboração e operacionalização do 

Plano de Ação Municipal para a Igualdade de Género e Oportunidades de Santiago do 

Cacém; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois- Que sejam homenageadas, com evento cultural, todas as mulheres residentes no 

Concelho de Santiago do Cacém que, durante a   pandemia, viram desrespeitados os seus 

direitos de liberdade, sofreram assédio ou violência sexual, ou foram alvo de outras formas de 

injúrias físicas ou psicológicas, e, ainda, as mais de 50 mulheres vítimas         de feminicídio em 

Portugal, desde o início da COVID-19. ------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Assinalou-se no dia 25 de novembro o Dia Internacional pela Eliminação 

da Violência Contra as Mulheres, instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Este 

dia é um alerta para os atos violentos e discriminatórios que atingem as mulheres a nível 

físico e psicológico. -----------------------------------------------------------------------------------------  

As Mulheres continuam mais pobres, representam a maior fatia do emprego precário ou de 

baixa remuneração e são as maiores vítimas dos crimes ocorridos em contexto de relação de 

intimidade. São Mulheres de todas as nacionalidades e, embora cada vez mais instruídas e 
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qualificadas, retratam uma das fragilidades das grandes assimetrias do mundo, da Europa, de 

Portugal e também de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------  

São assimetrias motivadas, sobretudo, por normas sociais, atitudes e comportamentos 

discriminatórios, que têm ainda – em inúmeros casos, infelizmente – como fundamentos 

desequilíbrios de poder com base na diferença de género.  --------------------------------------------  

Sabemos que o contexto da pandemia da COVID-19,  trouxe um agravamento  das condições 

de vida e de trabalho das mulheres, posicionando Portugal como o 5.º país da União   Europeia 

com maior impacto da pandemia no mercado de trabalho, com maiores prejuízos para a vida 

das portuguesas, pois viram os seus horários reduzidos com perdas pecuniárias, cumpriram 

mais horas extras não remuneradas, foram alvo de mais despedimentos e foram alvo de terem 

de abdicar do seu trabalho para dar assistência aos filhos menores.  ---------------------------------  

Para combater o fenómeno da violência baseada no género, que o Secretário geral das Nações 

Unidas (ONU) designa por “Pandemia de sombra”, é necessário apelar a ações globais para 

monitorizar e registar estatisticamente os atos de violência, desenvolver ações de prevenção e 

apoio às vítimas,  reforçar o quadro jurídico para que nenhum ato ou crime passe despercebido 

ou impune – um compromisso que deverá ser partilhado por vários atores dos quais se 

destacam as ações dos governos, organizações não governamentais, organizações 

internacionais e sociedade civil. ---------------------------------------------------------------------------  

Valorizar e respeitar os acordos, assinar e ratificar convenções e implementar os planos de 

ação, num quadro de cooperação entre Estados-Membros, são ações determinantes para a 

transformação efetiva das assimetrias de género. ---------------------------------------------------------------  

 Por tudo o aqui explanado e  porque  compete às Câmaras Municipais, em  consonância  com o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, “assegurar a integração da perspetiva de género em 

todos os domínios de ação do município, designadamente, através da adoção de Planos  

Municipais para a Igualdade”2, para que, em proximidade, sejam diagnosticadas fragilidades, 

fixados  objetivos, definidos indicadores e estabelecidas metas a alcançar, bem como as 

consequentes avaliações periódicas ao sucesso destes planos. ----------------------------------------  

Constatando-se que, estando já no final do ano de 2021, não existe Plano Municipal Para a 

Igualdade de Género e Oportunidades em Santiago do Cacém, os vereadores do Partido 

Socialista defendem que é necessário que o Concelho de Santiago do Cacém seja firme na 

prossecução dos objetivos da Convenção de Istambul (2011), que deseja uma Europa livre de 

violência contra as mulheres, e que se encontram consubstanciados na Estratégia Nacional 

para a Igualdade e a Não Discriminação 2018 – 2030. --------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Rejeitar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, três votos a contra do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira e das 

Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, eleitos da CDU. -------------------------  

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

Cacém Mais. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois votos a favor, do Senhor Vereador Artur Ceia e da Senhora Vereadora Susana Pádua, 

eleitos do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos eleitos da CDU, Senhor Vice-Presidente Albanos 

Pereira e as Senhoras Vereadoras foi feita a seguinte declaração de voto: “O combate à 

violência contra as mulheres e à violência doméstica, a eliminação dos estereótipos e o 

combate à discriminação constituem objetivos estratégicos da Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com efeito, têm sido inúmeras as politicas e as ações protagonizadas por esta autarquia na 

prevenção e combate à violência contra as mulheres, inclusivamente de cooperação com 

várias entidades públicas e privadas. Exemplo disso é o protocolo assinado em fevereiro de 

2019, que teve como objeto a melhoria da resposta de prevenção, proteção e combate à 
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violência contra as mulheres vítimas de violência domestica. No âmbito deste protocolo, a 

CMSC garante a dinamização, o apoio, a colaboração na produção de estudos, diagnósticos e 

de estatísticas, na produção e divulgação de informação e na realização de ações de formação 

assim como promoção e apoio de campanhas no município, através da entidade coordenadora, 

a Associação INTERVIR.com. Esta entidade garante a intervenção no terreno respondendo às 

situações de emergência em articulação com as forças e serviços de segurança, de forma a 

assegurar um funcionamento 7 dias por semana e 24h por dia. Este Protocolo para a 

Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica foi subscrito 

por 22 entidades, entre as quais a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade e a 

Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.  -------------------------------------------------    

Para além disso importa ainda referir que o combate à violência doméstica e à desigualdade de 

género é indissociável de políticas laborais que contribuam efetivamente para a emancipação 

das mulheres: o aumento dos salários, a progressão profissional, igualdade salarial e a adoção 

de políticas que assegurem o direito a ser mãe e trabalhadora sem penalizações financeiras 

nem discriminação social. Políticas que têm sido postas de parte por sucessivos governos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Desta forma, pelos motivos expostos, pelo trabalho e investimento que está a ser desenvolvido 

neste âmbito com o profissionalismo e rigor que caracterizam a gestão CDU, com a discrição 

e dignidade que são esperadas quando se aborda um tema como a violência doméstica, sem 

alardes políticos, os eleitos da CDU votam contra a proposta apresentada pelo PS, sem 

prejuízo de, oportunamente, adotarem outras medidas que se insiram nesta problemática mas 

nunca sem antes serem ouvidas as entidades que desenvolvem um trabalho de parceria com a 

CMSC, os órgãos consultivos e outras entidades competentes.  --------------------------------------  

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

feita a seguinte Declaração de Voto: “Este é um tema importante sobre o qual nos devemos 

debruçar, e defendo que a Câmara Municipal deve criar um Plano Municipal para a Igualdade, 

mas entendo, que seria mais produtivo, mais útil possivelmente, a nomeação de um 

Conselheiro ou uma Conselheira Municipal em vez da criação de um Conselho Municipal. ----  

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

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 mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Albano Joaquim Mestre Pereira, Vice-Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------  

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

reunião pelas onze horas e vinte e cinco minutos. ------------------------------------------------------  

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


