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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE SEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS--------------------------------------- 

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

Aos seis dias do mês janeiro de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da Sede do 

Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 

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

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, às nove horas e trinta minutos.  

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

-------------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  

 

 

 

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

-------------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia cinco de janeiro de 

dois mil e vinte e dois eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 5.763.677,67€ (cinco milhões, setecentos e sessenta e 

três mil, seiscentos e setenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos). ------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 297.093,20€ (duzentos e noventa e sete mil e noventa e 

três euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Cálculo de Revisão de Preços Definitivo e Atualização da Conta Final da 

empreitada de Execução de substituição das coberturas em fibrocimento, existentes em 

instalações municipais, sitas na Zona Indústria Ligeira, em Santiago do Cacém ------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.10.001/13 de17-06-2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM-Aprovar a atualização da conta final e o cálculo de revisão de preços 

definitivo, da empreitada de Execução de substituição das coberturas em fibrocimento, 

existentes em instalações municipais, sitas na Zona Indústria Ligeira, em Santiago do Cacém, 

de acordo com o seguinte quadro resumo: --------------------------------------------------------------  

Contrato .........................................: 94.307,61€(IVA incluído)  ------------------------------------  

Faturado .........................................: 87.891,64€ (IVA incluído)  ------------------------------------  

Trabalhos a menos ………................:6.415,97€ (IVA incluído) ------------------------------------  

Revisão de Preços Definitiva .............4.451,17 € (IVA incluído) -----------------------------------  

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 1.950,59€ 

acrescido de IVA,o que totaliza o valor de 2.067,63€(dois mil e sessenta e sete euros e 

sessenta e três cêntimos), de acordo com a respetivas rúbricas do P.P.I.: Objectivo: 1.1.1.1.1, 

Projecto: 2015/6. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Lda., por deliberação de Câmara de 24/09/2020, foi consignada a 11.12.2020, e o contrato de 

empreitada é escrito n.º 86/2020.  ------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-01-06                                                                                                    Pág. 2 

Atendendo a que já foi faturado, no anterior cálculo de revisão de preços provisório, o valor 

de 2.383,55€ (IVA incluído), deve ser faturado o diferencial entre o cálculo revisão de preços 

definitivo e o cálculo revisão de preços provisório, ou seja, o valor já mencionado 1.950,59€ 

acrescido de IVA, totalizando 2.067,63€(dois mil e sessenta e sete euros e sessenta e três 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –De acordo com o nº 1 do art.º 382º e 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, quatro votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do Senhor 

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

ASSUNTO: Empreitada de substituição da cobertura existente em fibrocimento do 

pavilhão dos SUSA -ZIL Santo André. ---------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2021/300.10.001/38, do Serviço de Aprovisionamento e 

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

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

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

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

Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da empreitada de 

substituição da cobertura em fibrocimento, existente nas instalações municipais, sitas na Zona 

de Indústria Ligeira, em Santo André, à sociedade comercial Thermotelha, Lda, pelo valor de 

154.251,39 €, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o montante global de 

163.506,47 €;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Três –Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento 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, de 

adjudicar, 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, seis votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do Senhor 

Vereador Albano Pereira e das Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, 

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Décima Segunda Alteração ao Orçamento da Despesa e Receita de Dois Mil 

e Vinte e Um/Dois Mil e Vinte e Cinco e Décima Segunda Alteração das GOP´S (AMR e 

PPI) Dois Mil e Vinte e Um/Dois Mil e Vinte e Cinco.  --------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 21-12-2021 exarado no documento I-34814 

de 21-12-2021, que aprovou a 12ª Alteração ao Orçamento da Despesa e Receita 2021/2025 e 

a 12ª Alteração às GOP`S (AMR e PPI) 2021/2025. --------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Terceira Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e 

Um/Dois Mil e Vinte e Cinco e Décima Terceira Alteração das GOP´S (AMR) Dois Mil e 

Vinte e Um/Dois Mil e Vinte e Cinco.  ----------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/350.10.001/1 da Divisão de Administração Geral e 

Financeira.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 22-12-2021 exarado no documento I-35066 

de 22-12-2021, que aprovou a 13ª Alteração ao Orçamento da despesa 2021/2025 e a 13ª 

Alteração às GOP`S (AMR) 2021/2025. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 2021/300.10.005/426, do serviço de Aprovisionamento e 

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

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

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

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

pela CIMAL –COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL, para 

aquisição de energia elétrica em BTE (Baixa Tensão Especial), e MT (Média Tensão), com 

um preço base de 690.000,00€,a que acrescerá oI. V. A. à taxa legal em vigor, para o período 

de 1 (um) ano a produzir efeitos a partir da data da assinatura do Contrato. -----------------------  

Dois –Aprovar o convite e o caderno de encargos, conforme documentos em anexo;  -----------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea f) donº 

1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e nas alíneas f) e dd) do nº 1 do art.º 

33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

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

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

ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio  ----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e vinte e um barra trezentos e cinquenta ponto 

trinta ponto zero zero dois barra Três.  ------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2022, a constituição de um Fundo de Maneio 

dotado de um valor de 3.500 Euros de acordo com o Regulamento de Constituição e 

Regularização do Fundo de Maneio aprovado na reunião de Câmara de 8 de janeiro de 2003.   

Dois – Tendo em conta o nº.3 da Cláusula segunda do Regulamento, nomear para Tesoureiro 

do Fundo Octávio José Palminha Gonçalves Dirigente Intermédio de 3º grau do Serviço de 

Aprovisionamento e Património e Tesoureira substituta a Técnica Superior Maria Helena 

Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço que nas suas faltas e impedimentos será substituída 

pelo Diretor do Departamento de Administração e Finanças, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na Portaria nº 189/2016 de 14 de julho que 

aprova as Notas de Enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional o qual faz parte 

como anexo III do Decreto – Lei nº 192/2015, de 11 de setembro que aprova o sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).  -----------------------  

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

FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Passatempo Ajude a Economia Local, compre no Comércio Tradicional 

2021, prémios que não foram reclamados.  ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/300.50.201/143 de 16/12/2020 e o nº 2021/900.10.53/24 

de 16/12/2021.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a atribuição dos valores dos prémios referentes ao Passatempo “Ajude 

a Economia Local, Compre no Comércio Tradicional 2021”, que não foram reclamados pelos 

premiados, à Unidade de Cuidados Intensivos do Conde Bracial de Santiago do Cacém. -------  

FUNDAMENTOS: De facto: O presente ano, foi mais uma vez, pautado pela pandemia de 

Covid 19, que desencadeou o apoio a muitas famílias por parte de varias instituições 

solidárias. De forma a minorar esta situação serão atribuídos os valores dos prémios 

referentes ao Passatempo “Ajude a Economia Local, Compre no Comércio Tradicional 2021”, 

que não foram reclamados pelos premiados à Unidade de Cuidados Intensivos do Conde 

Bracial de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------------  

De Direito: De acordo com o disposto na alínea m), do nº 2 do artigo 23º do Anexo I à lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, e em harmonia como disposto na alínea ff), do nº1 do artigo 33º 

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

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE -------------------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio para obras no Pavilhão do Juventude Atlético Clube ---------------------  

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

REFERÊNCIA: 2019/300.40.503/326 de 09/12/2021 do Serviço Municipal de Desporto. ----  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de 500,00€ (Quinhentos euros) como apoio na 

aquisição de produtos para as obras de impermeabilização no Pavilhão do Juventude Atlético 

Clube.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Este tipo de cedências assenta no princípio de colaboração 

entre o Município e as coletividades desportivas do concelho de Santiago do Cacém, de modo 

a permitir e proporcionar melhores condições para a prática desportiva das populações.  -------  

De Direito: Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. --  

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

FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação Municipal. ----------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/395, de 13/07/2017, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano destinado a 

habitação, sito emCaro Custa, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial sob o artigo 

3266º da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 

correspondente à casa nº 8, ao senhor Edgar António Guia Colaço, funcionário deste 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois –Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento, que se apresenta em anexo. ------------  

Três –Aprovar o pagamento de uma renda mensal correspondente a 10% do valor do 

vencimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico 

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

Dois – De acordo com o solicitado pelo requerente e conforme parecer dos Serviços de Ação 

Social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transporte da aluna Íris Beatriz Simões Romanito do Agrupamento de 

Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade para a Cercisiago em Santiago do Cacém ------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2021/300.50.203/80, datado de 25/11/2021, da DEASS ---------  

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

PROPOSTA: assegurar o transporte, a título excecional, da aluna Íris Beatriz Simões 

Romanito com saída do Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança de Alvalade, pelas 

11:30 horas até à Cercisiago em Santiago do Cacém, às quartas-feiras, no período de janeiro a 

junho/2022 (ano letivo 2021/2022). ---------------------------------------------------------------------  

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

Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------  
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DOIS – apoiar na deslocação da aluna de 11 anos de idade, portadora de Trissomia XXI, de 

modo a poder frequentar a Área Académica Funcional “Treino de Competências Sociais”, 

promovida pelo Centro Educativo Especializado da Cercisiago em Santiago do Cacém, cuja 

participação nas sessões irá contribuir significativamente para o seu desenvolvimento pessoal 

e social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: AMAC -Valor dos ingressos para o espetáculo de Revista à Portuguesa -

Volt'A Portugal em Revista -28 janeiro 2022 -------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém -----------------  

REFERÊNCIA:2021/900.10.001/37, DCD -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor dos ingressos para o espetáculo deRevista à Portuguesa -

Volt'A Portugal em Revista–5€ adultos, 2.5€ crianças até aos 12 anos inclusive e portadores 

do Cartão Sénior Municipal. ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Potenciar a valência do espaço nestes domínios. -----------------------------  

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

FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Doação de uma tesoura de alfaiate por Isabel Borges Gonçalves Chainho ----  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2021/300.10.004/33 de 04/11/2021 da Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. -----------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora da Cultura, Sónia Gonçalves. ---------------------------   

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação. -----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo n.º 33, do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e compete à Câmara 

Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário. -------------------------  

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

FORMA: por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Assistente Operacional (Fiel de armazém e Motorista de transportes coletivos), em 

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

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processo n.º 2021/250.10.101/20 e 2021/250.10.101/21.  -------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de Assistente Operacional (Fiel de armazém e Motorista de transportes 

coletivos), 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, 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.  -----------------------------------------------------------------------  
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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 

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, quatro votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, do Senhor 

Vereador 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: VERA LÚCIA PONTES ANTUNES ------------------------------------------------  

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 03/2021/612, de 19/11/2021 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Vera Lúcia Pontes Antunes. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Sr.ª Vereadora Mónica Pires de 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 da Maresia, Bairro Pica Pau, Banda 1, Edifício 3, fração AJ, e garagem, nº 36, 

fração I, sita na Rua dos Navegantes, Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 

artigo 4252, frações AJ e I, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1631/19920331 – AJ e I, Vila Nova de Santo André, cujo valor de transação é de 110.000,00 

€ (cento e dez 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 23/10, 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.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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 
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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 

Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------  

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

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


