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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DOZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE -----------------------------------------  

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

Aos doze dias do mês de dezembro 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 

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

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

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

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

ASSUNTO: Liberação de garantia bancária - Construção da Rede Pedociclável da 

Aldeia até ao Mar ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2015/300.10.001/2, de 29/10/2015, da Divisão de Projeto e 

Obras. (Processo 01.08.08/DPO/15 - papel) -------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Aprovar a liberação de 30% do valor da garantia e reforço de garantia, 

relativa ao 2º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 12.874,50€ cada 

(garantia), o que totaliza o montante de 25.749,00€ (vinte cinco mil, setecentos, quarenta e 

nove euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Construções J.J.R. & Filhos, S.A., por deliberação de Câmara de 17.03.2016, consignada no 

dia 02.05.2016 e teve a receção provisória a 15.05.2017. ---------------------------------------------  

O contrato de empreitada é escrito n.º 12/2016, no valor de 858.300,04 €, acrescido de IVA 

(51.498,00€), no total de 909.798,04 €, estando os encargos previstos em PPI no objectivo 

3.3.1.1.3., projeto n.º 2015/104. ---------------------------------------------------------------------------  

Correspondendo ao 2º Ano do Período de Garantia, realizou-se no dia 14-06-2019, a vistoria à 

obra em referência para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha 

anomalias imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a 

liberação da parcela (30%) correspondente à garantia bancária do contrato inicial. ---------------  

DE DIREITO: Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012, de 22 de Agosto, Art.º 295º e 397º do 

Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008, de 29 de Janeiro. ------------  

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

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

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

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

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

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

Ruído – Ratificação do Despacho -----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento de Diversão Provisória nº 2019/450.10.221/111 e 
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Especial de Ruido nº 2019/450.10.215/127 de 06/12/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. 

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

PROPOSTA: Ratificar o despacho da Senhora Vice-Presidente de 06 de dezembro de 2019 e 

aprovar os licenciamentos solicitados pela Associação de Moradores para a realização de um 

baile no dia 07 de dezembro de 2019, na Sala de Convívio de S. Bartolomeu da Serra entre as 

22h e as 06h. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:- Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, pode o Presidente ou na 

sua substituição a Vice-Presidente da Câmara Municipal, praticar quaisquer atos de 

competência da Câmara Municipal, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira 

reunião realizada após a sua prática. ----------------------------------------------------------------------  

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

A Associação não apresentou os requerimentos em tempo útil de o licenciamento ser 

deliberado pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém. ------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.002/1296 de 28/11/2019 da DAGF – Área 

Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 55.º e 56.º do 

Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém. ----------------------  

2 – Aprovar a manutenção do tarifário de Abastecimento de Água, resultante da aplicação dos 

índices referidos no ponto 1. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o n.º 1 do artigo 56.º-C do Regulamento Municipal de 

Abastecimento de Água de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------  

2 – De acordo com a alínea e), n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.002/1296 de 28/11/2019 da DAGF – Área 

Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 45.º e 46.º do 

Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém. --------------  

2 – Aprovar a manutenção do tarifário de Drenagem de Águas Residuais resultante da 

aplicação dos índices referidos no ponto 1. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o n.º 1 do artigo 46.º-C do Regulamento Municipal de 

Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  
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2 – De acordo com a alínea e), n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Índices do Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de 

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.002/1296 de 28/11/2019 da DAGF – Área 

Administrativa de Águas e Saneamento. -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a manutenção dos índices constantes dos artigos 41.º e 42.º do 

Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Aprovar a manutenção do tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, 

resultante da aplicação dos índices referidos no ponto 1. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o n.º 1 do artigo 42.º-C do Regulamento Municipal de 

Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém. ---------------------------  

2 – De acordo com a alínea e), n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO PEREIRA NUNES --------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: “Casinha Nova” em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do 

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

REFERÊNCIA: Processos 03/2019/463 e informação técnica n.º 31586/2019, de 27-11-

2019, da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------------------------------------  

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

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

o prédio MISTO denominado “Casinha Nova” em Santa Cruz, União de Freguesias de 

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

rústico 96, Secção “A”, e na matriz urbana sob o nº 119, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 304/20030704, com área total 105250 m2 em Santa Cruz, União de 

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

Pereira Nunes, viúvo, na proporção de 2/3; Clarinda Pereira Nunes, solteira, maior, na 

proporção de 1/6 e Hugo Miguel Garcia Nunes na proporção de 1/6 casado sob o regime de 

Comunhão de adquiridos com Elisabete Costa Ribeiro. -----------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 29226, de 15/11/2019, é solicitado 

emissão de certidão para constituição de aumento de compartes para o prédio denominado 

“Casinha Nova” em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

São Bartolomeu da Serra, inscrito na matriz sob o artigo rústico 96, Secção “A”, e na matriz 

urbana sob o nº 119, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 304/20030704, 

com área total 105250 m2 em Santa Cruz, União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e São Bartolomeu da Serra, a favor de António Pereira Nunes, viúvo, na proporção de 

2/3; Clarinda Pereira Nunes, solteira, maior, na proporção de 1/6 e Hugo Miguel Garcia 
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Nunes na proporção de 1/6 casado sob o regime de Comunhão de adquiridos com Elisabete 

Costa Ribeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 dos mesmos. 

3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável à 

emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou negócio a realizar 

visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------------------------------  

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

qualquer fraccionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º 

91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ARTUR FAUSTINO – CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE -----------  

ASSUNTO: Aprovar a ampliação da edificação existente com o uso de apoio agrícola, 

construção de uma nova edificação para o uso de habitação e construção de piscina. ------  

LOCALIZAÇÃO: Casa Nova da Fonte Ferrenha – São Francisco da Serra. ----------------------  

REFERÊNCIA: Processo 06/2019/137 de 18/10/209, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística, em nome de Artur Faustino- Cabeça de Casal da Herança de. ------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a ampliação da edificação existente com o uso de apoio agrícola até 

200 m²e de construção de uma nova edificação com 200 m²com o uso de habitação e ainda de 

construção de uma piscina junto à habitação nos termos do Sistema Nacional de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, no prédio denominado “Casa Nova da Fonte Ferrenha ”, 

inscrito na matriz rústica sob o artigo n.º 51, secção “F” (parte), descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 418, da Freguesia de São Francisco da Serra. -----------------------------  

Documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número duzentos e quarenta 

e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 

Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião.------------------------------------------  

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 
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área classificada como de baixo risco de incêndio e com afastamento da nova proposta a mais 

de 50 metros e o apoio agrícola existente a 20,20 metros ao limite do prédio. ---------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 05/11/2019. ------------------  

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: SÉRGIO PAULO NETTO NUNES --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Aprovar a implantação do Turismo em Espaço Rural na modalidade de 

Casas de Campo --------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Judia, freguesia de Santo André. --------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01/2018/99 datado de 25/06/2018, da Divisão de Ordenamento 

e GestãoUrbanística, em nome de Sérgio Paulo Netto Nunes. ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a implantação de Turismo em Espaço Rural na modalidade de Casas 

de Campo, nos termos do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios- SNDFCI, 

inscrito na matriz rústica sob o artigo 253, secção [D-Parte], e na matriz urbana sob os artigos 

299 e 1043, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém com o n.º 

4764 de 28/11/2014, em Judia, freguesia de Santo André. --------------------------------------------  

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

de 28/06, na sua atual 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, encontra-se condicionado pela Reserva Ecológica 

Nacional (REN), está localizada numa área classificada como de baixo risco de incêndio e 

tem um afastamento à estrema do prédio de cerca de 50 m. ------------------------------------------  

5. A construção já obteve parecer favorável da CMDF, reunida em 05/11/2019. ------------------  

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: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “AG”, correspondente ao 2.º andar D, do prédio urbano 
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situado no Bairro do Pica Pau, Banda 2, Edifício 2 em Vila Nova de Santo André, da freguesia 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 30497 de 29/11/2019 – Processo 

2019/300.10.009/99 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração autónoma “AG”, correspondente ao 2.º andar D, do 

prédio urbano situado no Bairro do Pica Pau, Banda 2, Edifício 2 em Vila Nova de Santo 

André, inscrito na matriz sob o artigo 3875 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob 

o n.º 1622, da freguesia de Santo André. -----------------------------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

Interesse Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO – PLATAFORMA CASA 

PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Frações autónomas “H” e “AR”, correspondentes ao 1.º andar e cave, do 

prédio situado na Rua das Naus, Bloco 5.1, Frente 2 (Bairro das Panteras) em Vila Nova de 

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

REFERÊNCIA: Documentos de Entrada n.º 30825 e Entrada n.º 30826 de 05/12/2019 - 

Processo 2019/300.10.009/103 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Frações autónomas “H” e “AR”, correspondentes ao 1.º andar 

e cave, do prédio situado na Rua das Naus, Bloco 5.1, Frente 2 (Bairro das Panteras), em Vila 

Nova de Santo André, inscritos na matriz sob o artigo 3724, e descritos na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 1380/19910312, da freguesia de Santo André. ----------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO – PLATAFORMA CASA 

PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “F”, correspondente ao 2.º andar Dt.º, do prédio urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco C-2, Corpo 1, N.º 4, Tipo 1-B, em Vila Nova de Santo 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 29926 de 22/11/2019 – Processo 

2019/300.10.009/104 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração autónoma “F”, correspondente ao 2.º andar Dt.º, do 

prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco C-2, Corpo 1, N.º 4, Tipo 1-B, em Vila 

Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 2756 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 608, da freguesia de Santo André. ------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

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

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO – PLATAFORMA CASA 

PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado na Rua das Sesmarias, Lote 22 (Bairro da Atalaia 

Norte), em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André. -----------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 30330 de 28/11/2019 – Processo 

2019/300.10.009/106 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Prédio urbano situado na Rua das Sesmarias, Lote 22 (Bairro 
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da Atalaia Norte) em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 5892, da 

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

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

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO – PLATAFORMA CASA 

PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “N”, do prédio urbano situado no Bairro das Torres, 

Edifício A-3, 3B, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo André. -------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 30423 de 29/11/2019 – Processo 

2019/300.10.009/105 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração autónoma “N”, do prédio urbano situado no Bairro das 

Torres, Edifício A-3, 3B, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4915, 

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

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

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO – PLATAFORMA CASA 

PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Fração “I” correspondente ao 2.º andar Dt.º, do prédio situado na Rua das 

Naus, Bloco 5.2 (Bairro das Panteras) e Fração “T” correspondente à cave do prédio situado 

na Rua das Naus, Bloco 5.1 (Bairro das Panteras), em Vila Nova de Santo André, da freguesia 

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

REFERÊNCIA: Documentos de Entrada n.º 30805 e Entrada n.º 30806 de 04/12/2019 - 

Processo 2019/300.10.009/107 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ---------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro Urbano 

de Vila Nova de Santo André – Fração “I” correspondente ao 2.º andar Dt.º (habitação), do 

prédio situado na Rua das Naus, Bloco 5.2 (Bairro das Panteras), artigo matricial n.º 2196 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n. º 1381/19910312 e Fração “T” 

correspondente à cave (arrumos) do prédio situado na Rua das Naus, Bloco 5.1 (Bairro das 

Panteras), em Vila Nova de Santo André, artigo matricial 3724 e descrito na Conservatória de 

Registo Predial sob o n.º 1380/19910312, da freguesia de Santo André. ----------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23 de outubro na redação em vigor), o 

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

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

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

3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: MIGUEL AEXANDRE SERRANO DA SILVA -----------------------------------  

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/484 de 02/12/2019 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Miguel Alexandre Serrano 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, do prédio urbano 

sito na Rua das Naus, Bairro das Panteras, Bloco 5.2, 3º Esqº A, Vila Nova de Santo André, 

inscrito na matriz sob o artigo 2196 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1381 de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: 2019/150.10.702/3 de 24-01-2019 da Divisão de Sistemas de Informação e 

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da Ata da reunião de Revisão pela Gestão, que foi realizada 

no passado dia 07-11-2019, na qual foram analisados diversos assuntos relativos à adaptação 

do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório aos requisitos da nova norma da 

Acreditação: “NP EN ISO IEC 17025:2018 - Requisitos gerais de competência para 

laboratórios de ensaios e calibração”, pela qual se rege a manutenção da Acreditação do 

Laboratório Municipal (com certificado de acreditação Nº L0623). ---------------------------------  

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

do Laboratório” do novo Manual da Qualidade que refere o seguinte: “Acompanhar a revisão 

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dezassete, de dois mil e dezanove do Serviço Municipal 

de Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 452,72 € (quatrocentos 

e cinquenta e dois euros e setenta e dois cêntimos) referente ao acerto, do custo dos seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André, viaturas 

novas, 49-ZE-95 e 49-ZE-96. ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------  

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. -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento, 

conforme documento em anexo;---------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de consulta prévia ao abrigo de acordo quadro, 

de fornecimento de energia elétrica, aos concorrentes: ------------------------------------------------  

a) À “EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA”, o Lote nº 1: BTN - Baixa 

Tensão Normal, pelo montante estimado de 1 091 798,91€ (acrescido do IVA à taxa legal em 

vigor), de acordo e nas condições da sua proposta de 15 de novembro de 2019; ------------------  

b) À “Galp Power, SA”, o Lote nº 2: BTE - Baixa Tensão Especial, pelo montante estimado 

de 170 518,82€, e o Lote nº 3: MT - Média Tensão, pelo montante estimado de 22 320,84€, a 

que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, de acordo e nas condições da sua proposta de 15 de 

novembro de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Três – Aprovar as minutas dos contratos a celebrar com os adjudicatários, conforme 

documentos em anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP. --------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos; --------------------------------------------------------  

Dois - O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, 

deadjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido 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 

j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------  

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. 

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD ROLANTES DA ESTRADA ---------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de Prédio para Sede, sito em Ponte Cacém ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.201/533, de 17 de outubro de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar a cedência do Prédio Urbano inscrito na matriz predial sob o 

artigo 818º, e uma parcela de terreno com a área aproximada de 3.300,00 m2 do Prédio 

Rústico inscrito na matriz cadastral sob o artigo 43º da Secção “M”, ambos da União de 

Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, a título gratuito, ao 

Grupo Motard Rolantes da Estrada, com vista à instalação da sua sede e à prossecução dos 

seus objectivos estatutários. --------------------------------------------------------------------------------  

Dois - Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, em anexo. --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - Tendo em conta o solicitado pelo Grupo Motard Rolantes da 

Estrada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MUSICAL SOMOS DO ALENTEJO --------------------------  

ASSUNTO: Cedência de parte da Antiga Escola Primária da Cova do Gato ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.50.201/512 da Secção de Aprovisionamento e 

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência de parte da Escola Primária sita na Cova do Gato, na 

freguesia de Abela, mais concretamente, a sua ala direita, constituída por uma sala de aula, 

hall de entrada, alpendre, instalações sanitárias e logradouro, a título gratuito, à Associação 

Musical Somos do Alentejo, com vista à prossecução dos seus objectivos estatutários. ----------  

DOIS - O prédio é propriedade do Município de Santiago do Cacém, tem uma área de 

implantação de 299,00m² e está inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 680º da 

freguesia de Abela. ------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato,em anexo. ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Tendo em conta o solicitado pela Associação Musical Somos do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CERCAL DO ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

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

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/105 e de 2019/450.10.215/121 de 

19/11/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

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

dois Bailes nos dias 28 e 31 de dezembro de 2019 no Salão de Festas da Associação de 

Bombeiros do Cercal do Alentejo entre as 21h e as 04h. ----------------------------------------------  

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: ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES R.L. SANTIAGO 

DOCACÉM --------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes/Matinés - Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos 

Especiais de Ruído -----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/110 e de 2019/450.10.215/126 de 

05/12/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  

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

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

dois Bailes/Matinés nos dias 15 e 22 de dezembro de 2019 no Antigo Cinema do Cercal do 

Alentejo entre as 16h e as 20h. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2019/2020 – Junta de Freguesia de Santo André e 

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

praticar -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2019/150.20.101/27, datado de 16/10/2019 da DEASS ----------  

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

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 2019/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO MUNICIPAL --------------  

ASSUNTO: Apoios financeiros ao Movimento Associativo Desportivo Municipal para 

Actividade Regular. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/850.10.002/17 de 26/08/2019 do Serviço Municipal de Desporto. ------  

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

PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 

Desportivas do Município: ---------------------------------------------------------------------------------  

ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA------------------------------------------------ 1.148,41 € 

ASSOCIAÇÃO LUVAS PRETAS ------------------------------------------------------13.787,04 € 

CENTRO EQUESTRE DE SANTO ANDRÉ -------------------------------------------1.528,99 € 

CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO --------------------------------------------1.718,45 € 

CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------1.785,42 € 

CLUBE PETROGAL ----------------------------------------------------------------------1.656,84 € 

CLUBE NAUTICO DE SANTO ANDRÉ -------------------------------------------------595,63 € 

COALA DE ORIENTAÇÃO E AVENTURA DO LITORAL ALENTEJANO ------7.703,71 € 

ASSOCIAÇÃO CULT. REC. E DESP. ESTRELA DE SANTO ANDRÉ ----------50.673,65 € 

FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE -------------------------------------------------25.830,49 € 

FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE---------------------------------------------------------- 836,64 € 

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DOS T. DA REPSOL POLÍMEROS ------4.007,00 € 

GRUPO DESPORTIVO DE S. FRANCISCO -------------------------------------------4.075,13 € 

GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ --------------------------------------------5.551,88 € 

GRUPO DESPORTIVO OS RELVENSES ------------------------------------------------398,32 € 

GRUPO MOTARD DE SANTO ANDRÉ -------------------------------------------------723,65 € 

INTERVIR ----------------------------------------------------------------------------------4.544,85 € 

GRUPO MOTARD RODAR LENTO ----------------------------------------------------1.062,68 € 

HOCKEY CLUB DE SANTIAGO --------------------------------------------------------8.887,11 € 

JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE -------------------------------------------------------6.855,83 € 
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KOTAS BIKE TEAM ASSOCIAÇÃO ---------------------------------------------------1.698,22 € 

NÚCLEO ÁRBITROS DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------682,10 € 

OS VILAS ASS. PESCA DESPORTIVA ------------------------------------------------1.118,97 € 

S. COLUMBÓFILA LITORAL ALENTEJANO ----------------------------------------1.237,83 € 

SPORTING FUTEBOL CLUBE ABELENSE -------------------------------------------1.436,82 € 

UNIÃO SPORT CLUB--------------------------------------------------------------------37.808,89 € 

VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE ----------------------------------------------588,18 € 

MOTO SPORT VILA NOVA SANTO ANDRÉ ----------------------------------------2.049,99 € 

O valor de 1.683,00 € referente ao cálculo incluindo o rateio de 26,1% do SANTO ANDRÉ 

SPORT CLUBE será deduzido para regularização de défice anterior. ------------------------------  

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

aoMovimento 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 

2019 a 31 de agosto de 2020. ------------------------------------------------------------------------------  

2 - Ao abrigo da alínea u) do artº33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Realização da Feira do Livro nas Bibliotecas Municipais, de 13 a 31 de 

dezembro de 2019 ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.001.02/43 da Divisão de Cultura e Desporto. -------  

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

PROPOSTA: Aprovar a realização da Feira do Livro nas Bibliotecas Municipais a organizar 

em parceria com a Leituras ao Quadrado – Associação Cultural recorrendo à modalidade e 

venda à consignação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se ainda que o beneficiário do lucro comercial do desconto praticado pelo livreiro seja 

o munícipe, que optar por efetuar a compra do(s) livro(s). --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A Feira do Livro é um evento único no Município que oferece uma 

possibilidade aos munícipes de contactar mais diretamente com o mercado livreiro, 

proporcionando desta forma o acesso à cultura e lazer. ------------------------------------------------  

2 - De acordo com o disposto nas alíneas ee) e ff) do artigo 33.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião a respetiva Secretária Substituta elaborou a presente Minuta de cada uma 

das deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido 

lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade, nos termos e para os 

efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por Maria Helena Gonçalves 

Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira 

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

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

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


