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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DEZANOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE ----------------------------------------------  

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

Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e vinte, na Sala de Sessões da Sede do 

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

Municipal, Óscar Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira 

e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 

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

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador 

Francisco de Sousa.------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 onze da 

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vice-

Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador Francisco de Sousa. ---------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Plano de Contingência para o SARS – COV-2 (COVID-19) ----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/700.20.102/1, do Gabinete de Apoio à Presidência. --------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Plano de Contingência para o SARS – COV-2 (COVID-

19), elaborado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém. --------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Actualização da Conta Final, Revisão de Preços Definitiva e Auto de 

Trabalhos a Menos - Construção do Edifício Mortuário de Santiago do Cacém-------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2016/300.10.001/8, de 09/06/2016, da Divisão de Projeto e 

Obras- (Processo 01.08.04/DPO/16 - papel). ------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM- Aprovar a actualização da conta final e revisão de preços definitiva, da 

empreitada em referência, de acordo com o seguinte quadro resumo: -------------------------------  

Contrato .........................................: 143.879,63€ (IVA incluído) ------------------------------------  

Faturado .........................................: 144.974,99€ (IVA incluído) ------------------------------------  

Adicional (incluído no faturado) .........: 2.120,27€ (IVA incluído) ----------------------------------  

Trabalhos a menos................................:1.024,89€ (IVA incluído) -----------------------------------  

Revisão de Preços Definitiva.……........: 3.427,50€ (IVA incluído). --------------------------------  

DOIS- Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar a diferença de 245,79€ 

acrescido de IVA (14,75€) o que totaliza o valor de 260,54€ (duzentos, sessenta euros e 

cinquenta, quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM- Após ter sido elaborado o cálculo de revisão de preços definitivo, o 

qual totalizou o valor de 3.233,49€, acrescido de IVA no valor de 194,01€, que perfaz o 
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montante de 3.427,50€ (e atendendo que o empreiteiro já faturou 3.166,96€, relativo ao 

cálculo de revisão de preços provisório, significa que falta faturar o valor de 260,54€ (IVA 

incluído). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 

dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. --------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Abertura da discussão pública do Loteamento Municipal Rua da Fonte do 

Cortiço – Santo André – Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal Rua da Fonte do Cortiço – Santo André – Vila 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 16/2020/2 de 19/02/2020 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura da discussão pública do Loteamento Municipal Rua da 

Fonte do Cortiço – Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André. -------------------------  

A presente operação consiste na constituição de 25 lotes destinados a habitação unifamiliar, 

sendo a área total de intervenção do loteamento de 15.445,20 m2, conforme memória 

descritiva e planta síntese em anexo. ---------------------------------------------------------------------  

O loteamento incide sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1500/19910415, da respetiva freguesia. ------------------------------------------------------------------  

2- Publicitar a abertura da discussão pública através de Aviso a publicar no Diário da 

República e comunicação social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) 

dias para recolha de sugestões, observações ou reclamações de interessados, estando o mesmo 

disponível na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, no edifício da sede do 

Município e na Junta de Freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação de loteamento promovida pela 

Autarquia Local em área não abrangida por Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor, 

deve, nos termos do n.º 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua 

atual redação, ser submetida a discussão pública, nos termos estabelecidos no artigo 89.º do 

Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 de maio, exceto no que se refere aos períodos de anúncio e 

duração da discussão pública que são, respetivamente de 8 e de 15 dias. ---------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: NUNO FILIPE MARQUES DE ALMEIDA DOS SANTOS. -------------------  

ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 02/2019/6 em nome de Nuno Filipe Marques de 

Almeida dos Santos – Loteamento do Calisto Lote 53 – Santiago do Cacém, União das 

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

LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Calisto Lote 53 – Santiago do Cacém, União das 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 02/2019/6 de 12/09/2019 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 02/2019/6, para o Loteamento do Calisto 

lote 53 – Santiago do Cacém, União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, prédio descrito na conservatória do Registo Predial sob o n.º 
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2290/20000921, da respetiva freguesia, conforme memória descritiva e planta síntese em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A operação consiste na alteração do polígono de implantação definido em planta síntese para 

o lote 53, prevendo que o mesmo adote os alinhamentos aprovados para o Lote 54. Não há 

aumento de área de construção. ----------------------------------------------------------------------------  

Há lugar ao pagamento de taxas administrativas no valor de 63,36€ (sessenta e três euros e 

trinta e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Foi feita notificação para efeitos de pronúncia de interessados, nos 

termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16/12 (RJUE), na sua actual 

redação, e n.º 2 do artigo 30.º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização 

(RMEU), não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração ao loteamento ou entregues 

reclamações, sugestões ou observações. ------------------------------------------------------------------  

2 - Foi efetuada consulta pública nos termos do n.º 2 do artigo 27.º do RJUE e artigo 29.º do 

RMEU, não tendo sido apresentada oposição escrita à alteração de loteamento ou entregues 

reclamações, sugestões ou observações. ------------------------------------------------------------------  

3- Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, na sua atual redação, cabe à 

Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------  

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

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “L”, correspondente a habitação, do prédio urbano situado no 

Bairro do Pica-Pau, Banda 4, Edificio 2, 1.º D, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 5927 de 06/03/2020 - Processo 

2020/300.10.009/29 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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

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

de Vila Nova de Santo André – Fração “L”, correspondente a habitação, do prédio urbano 

situado no Bairro do Pica-Pau, Banda 4, Edificio 2, 1.º D, (Passeio das Barcas), em Vila Nova 

de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4261, 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 --------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E DO NOTARIADO – PLATAFORMA 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “I”, do prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco A5 em 

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

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 6108 de 09/03/2020 - Processo 

2020/300.10.009/30 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. ----------------------------  

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

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 a habitação, do prédio urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco A5 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 

artigo 2505 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 601, 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: ANASTÁCIO DA SILVA MARIA ---------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Rua dos Navegantes, Bairro das Panteras, Banda 2, Edifício 2, 1º Andar 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/71, datado de 02-03-2020, da Divisão de Ordenamento 

de Gestão Urbanística, em nome de Anastácio da Silva Maria. --------------------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, Rua dos 

Navegantes, Bairro das Panteras, Banda 2, Edifício 2, 1º Andar A - Habitação em Vila Nova 

de Santo André, freguesia de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº 

3875, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1622/19920310 – T (Habitação), 

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

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

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

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

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

pedido ser submetido a deliberação de Câmara. --------------------------------------------------------  
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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, a CMSC, não tem exercido direitos de preferência, 

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: NAUTICAIS – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. ------------------------------  

ASSUNTO: Certidão de Destaque Rural.-------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: “Gago”, Santo André. --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2020/49 datado de 14/02/2020 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Nauticais – Sociedade Imobiliária, S.A.--------------------------  

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

PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano, para o prédio misto inscrito na matriz sob 

o artigo rústico 35, Seção “C” e sob o artigo urbano nº 364, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 3542/20001027, com a área total efetiva de 

246,750 m², da Freguesia de Santo André. ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto 1. Através do requerimento n.º 3988de 14.02.2020, é solicitado 

um pedido de Certidão destaque fora do perímetro urbano, sobre o prédio misto denominado 

Gago, em Santo André, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 35, secção C e 

inscrito na matriz predial urbana nº 364, descrito na certidão da Conservatória do Registo 

predial sob o n.º 3542/20000127, com a área total de 246.750m², da freguesia de Santo André. 

2. O pedido é efetuado nos termos do disposto no n.º 5, artigo 6.ºdo Regime Jurídico da 

Edificação e Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação) e nos 

termos do n.º 2, artigo 4.º da Portaria n.º 219/2016, de 9 de agosto, na sua atual redação. -------  

3. As duas parcelas objeto do pedido de destaque ficarão com as seguintes áreas: ----------------  

Área total do prédio………………………………………………...……………246.750,00m²; 

Área da parcela a destacar (Parcela A)………………………………..………..122.555,92 m²; 

Área da parcela remanescente (Parcela B, na qual ficará assente o artigo urbano 

364)........................................................................................................................124.195,00m²; 

4. A parcela a destacar (Parcela A) ficará com as confrontações: ------------------------------------  

Norte ……………….…..…………………………….Parcela remanescente, Monte do Gago; 

Sul ………………….…………………………………….………… …..Herdade do Barranco; 

Nascente ………………………….…………………………………Courela do Forno da Cal; 

Poente ……………...………………..……………………….Herdade do Barranco e EM 544. 

5. A parcela remanescente (Parcela B)ficará com as confrontações: ---------------------------------  

Norte ……………….…..…………………………………………….Herdade da Figueirinha; 

Sul ……………………………..………………………….………………..Parcela destacada; 

Nascente …………………………………………………………….Courela do Forno da Cal; 

Poente ……………………………………………………………..…………………EM 544; 

6. Pelo exposto, e uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em vigor, 

considera-se de propor a emissão de certidão após deliberação em Reunião de Câmara. ---------  

7. Nos termos do n.º 6, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua legislação 

vigente, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário, novo destaque 

por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. -------------------------------------   

8. Deve ser inscrito no registo predial sobre as duas parcelas resultantes do destaque, o ónus 

do não fracionamento. --------------------------------------------------------------------------------------  
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9. Mais se informa, que a certidão emitida pela câmara municipal constitui documento 

bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada. -----------------------------------------  

De Direito Nos termos do disposto no artigo 6.º n.ºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da 

Edificação e Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação). ----------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2019/2020 – Auxílios Económicos Pré-Escolar e 1º Ciclo 

– Material Escolar, Refeições Escolares e Visitas de Estudo (1º Ciclo) -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/650.10.100/261, de 02/03/2020, da Divisão de 

Educação, Ação Social e Saúde ---------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar as candidaturas das crianças e dos(as) alunos(as) constantes nas 

listagens do anexo I, II e Reavaliações, atribuir escalão A e B e respectivas comparticipações 

(refeições escolares, material escolar e visitas de estudo (1º Ciclo)), uma vez que reúnem as 

condições e os princípios enunciados na Informação 11164, de 26/04/2019 e que, foram 

objecto de deliberação de Câmara, de 09.05.2019 (Proposta de Agenda nº 11831, de 

06.05.2019); --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Transferir a verba de Material Escolar para as papelarias dos Agrupamentos de Escolas 

de: Cercal do Alentejo – 37,50€; Prof. Arménio Lança 112,50,00€, Santiago do Cacém – 

25,00€ e Santo André – 100,00€, no valor total de 275,00€; ----------------------------------------  

Três – Transferir a verba para Visitas de Estudo para os Agrupamentos de Escolas de: Cercal 

do Alentejo – 30,00€, Prof. Arménio Lança – 10,00€, Santiago do Cacém – 10,00€ e Santo 

André – 20,00€, no valor total de 70,00€. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de 

acesso a todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; ---------------------------------------------  

2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 09.05.2019 (com o registo De 

Proposta de Agenda nº 11831, de 09.05.2019); ---------------------------------------------------------  

- nº 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; -----------  

- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/3013, de 12 de set; ----------------------------------------  

- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1, alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condições de aplicação das medidas de acção 

social escolar, alterado pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho, retificado pela 

Declaração de Retificação nº 451/2017, de 11 de julho, com as alterações efetuadas através do 

Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho. -----------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para recrutamento de 1 Técnico Superior 

(Engenheiro Florestal), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado --------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2020/250.10.101/8 ------------------------------------------  

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

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

Superior (Engenheiro Florestal), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
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tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de 

emprego público e utilização da reserva de recrutamento interna que venha a ser constituída 

após a homologação da lista de ordenação final, tendo como número máximo as vagas que se 

verifiquem no mapa de pessoal. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, nos termos 

do n.º 3 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho. Em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 

esses trabalhadores pode proceder-se ao recrutamento de trabalhadores com vínculo de 

emprego público nos termos do n.º 4 do mesmo preceito legal. --------------------------------------  

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

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, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS e do Senhor Vereador Luis 

dos 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: Aprovar a alteração da cláusula Sétima da Minuta do Contrato de Comodato a 

celebrar com o Grupo Motard Rolantes da Estrada, aprovada por deliberação de Câmara de 

12 de dezembro de 2019, referente à cedência do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 

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

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

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, passando o prazo inicial de 

cedência de um ano para cinco anos, a renovar automaticamente por períodos sucessivos de 

um ano, caso não seja denunciado por qualquer das partes, com a antecedência de 60 dias. -----  

FUNDAMENTOS: Um – Tendo em conta o solicitado pela Associação em reunião realizada 

no passado dia 5 do corrente mês de março, em face do elevado investimento que têm que 

efetuar no espaço a ceder, para o dotar de condições mínimas para o fim previsto. ---------------  

Dois – Ao abrigo do previsto na 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 CORAL VOZES D´ARTE -----------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2019/900.10.001.02/40 da Divisão de Cultura e Desporto 

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), 

para a Associação Coral Vozes D´Arte, como forma de apoio aos Concertos de Natal 

realizados em dezembro de 2019. -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Os Concertos de Natal são uma iniciativa relevante para a dinâmica 

cultural do município; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

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

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

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

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

ENTIDADE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE ALVALADE -----------------------  

ASSUNTO: Transferência de Verba -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/850.10.600/34 de 20/02/2020 da Divisão de Cultura 

e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 250,00€ (duzentos e 

cinquenta euros) para a Fábrica da Igreja Paroquial de Alvalade destinada a apoiar a 

peregrinação ao Santuário de Fátima. ---------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- A Paróquia de Alvalade promove uma peregrinação anual ao 

Santuário de Fátima, com peregrinos de Vale de Água, S. Domingos, Ermidas-Sado e 

Alvalade que culmina com a chagada a Fátima para as Comemorações do 13 de Maio. ---------  

2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

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

DELIBERAÇÃO: Retirar a proposta -----------------------------------------------------------------  

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente Minuta de cada uma das 

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

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

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por José Pereira dos Reis Vilhena 

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

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

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

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

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2020-03-19                                                                                                     Pág. 9 

________________________________________________ 


