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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE QUATRO DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS---------------------------- ----   

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

Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da Sede do 

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

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

Sobral Gonçalves, Susana Louro Caiado Correia Pádua, Vereadores, a fim de se efetuar a 

reunião ordinária da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, por 

motivo de férias. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número 

nove, da reunião de trinta e um de março de dois mil e vinte e dois, a qual foi aprovada, por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Foi liberado por unanimidade a justificação de falta, considerando justificadas as ausências do 

Senhor Presidente e da Senhora Vereadora Mónica Aguiar. -----------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia três de agosto de 

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.489,97€ ( três mil quatrocentos e oitenta e nove euros e 

noventa e sete cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 283,30€ ( duzentos e trinta e oito euros e trinta 

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

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

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

ENTIDADE: AMRS –ASSOCIAÇÃO DEMUNICIPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL 

ASSUNTO: Nomeação de Representante Substituta dos Representantes do Município de 

Santiago do Cacém na Assembleia Intermunicipal da AMRS -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2021/250.10.700/8do Gabinete de Apoio à Presidência --------------  

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

PROPOSTA: Nomear a Senhora Vereadora Mónica Pires de Aguiar como representante 

substituta, no caso de falta ou impedimento dos Senhores Vereadores Sónia Regina 

Gonçalves ou Albano Joaquim Mestre Pereira, já designados como representantes do 

Município de Santiago do Cacém na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios 

da Região de Setúbal, --------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Considerando que no inicio do novo Mandato Autárquico para 

o quadriénio 2021/2025, foi deliberado na reunião de Câmara de 28/10/2021 (doc. Registo 

27544) a designação dos Senhores Vereadores Sónia Regina Gonçalves e Albano Joaquim 

Mestre Pereira, não tendo sido incluída nessa proposta eleito que substitui no caso de 

ausência ou impedimento dos Senhores Vereadores designados. ------------------------------------ .  
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De direito: De acordo com o artigo 6º dos Estatutos da AMRS, e em conformidade com a 

alínea oo) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no 

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

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

FORMA: Por maioria, com dois votos a favor do senhor Vice-Presidente Albano Pereira e da 

Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos pela CDU. ---------------------------------------------  

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

eleitos do PS e do Senhor Luis Santos, eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. --------  

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Arrendamento dos Quiosques sitos no 

Largo da Liberdade na Sonega e Passeio das Romeirinhas em Santiago do Cacém / 2022. 

LOCALIZAÇÃO: Sonega-Cercal do Alentejo e Santiago do Cacém. ----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.005/255, de 12/07/2022 do Serviço de 

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

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

PROPOSTA: A não adjudicação do direito ao arrendamento de Quiosques destinados a 

comércio, sitos no Largo da Liberdade, na Sonega, e no Passeio das Romeirinhas, em 

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

FUNDAMENTOS: Não houve interessados. ----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte e Dois/Dois 

Mil e Vinte e Seis e Oitava Alteração das GOP´S (AMR/PPI) Dois Mil e Vinte e 

Dois/Dois Mil e Vinte e Seis.   ---------------------------------------------------------------------------  

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 Dois. ---------------------------------------------------   

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

TOMAR CONHECIMENTO do despacho de 15-07-2022 exarado no documento I-23337 

de 15-07-2022, que aprovou a 8ª Alteração ao Orçamento da despesa 2022/2026 e a 8ª 

Alteração às GOP`S (AMR/PPI) 2022/2026. -----------------------------------------------------------   

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

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

ASSUNTO: Liberação parcial de garantia bancária da empreitada de Requalificação do 

Espaço Público no Bairro do Pinhal  ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/15, de 02 de julho de 2018, da Divisão de 

Projeto e Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------   

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

PROPOSTA: UM –Aprovar a liberação de 30%+ 30%dovalor da caução, inicial 

(51.725,61€), relativo ao 1º e 2º ano do período de garantia, sendo o valor a liberar de 

31.035,37€ (trinta, um mil, trinta e cinco euros e trinta e sete cêntimos) e a liberação de 30%+ 

30% do valor das retenções efetuadas (51.649,33€), relativo ao 1ºe 2ºano do período de 

garantia, sendo o valor a liberar de 30.989,60€ (trinta mil, novecentos, oitenta e nove euros e 

sessenta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM –A empreitada em referência foi adjudicada à empresa 

PROTECNIL –Sociedade Técnica de Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 11 de 

outubro 2018. 

O contrato de empreitada é escrito n.º 89/2018, pelo valor de 1.034.512,19€, e enquadra-se 

em PPI, no Objetivo 3.3.1.1.2. –Projeto 2016/82. -----------------------------------------------------   

Correspondendo ao 1º e 2º ano do período de garantia, realizou-se a vistoria à obra em 

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

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

liberação da parcela (30%+30%) correspondente à caução e retenções do aludido contrato. ----  

DOIS –De acordo com o nº 5 do art.º 295º e art.º 397º do Código dos Contratos Públicos 

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

complementar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, 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: Protocolo tripartido entre o Município de Santiago do Cacém, a Repsol 

Polímeros, S.A. e instituições públicas de interesse para a comunidade em geral e/ou de 

âmbito social no Concelho de Santiago do Cacém.  ------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.500/34, do Gabinete de Apoio ao Presidente. ------  

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta de protocolo tripartido entre o Município de Santiago do 

Cacém, a Repsol Polímeros, S.A. e instituições públicas de interesse para a comunidade em 

geral e/ou de âmbito social no Concelho de Santiago do Cacém. -----------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea u) do Artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, na sua redação atual (Regime Jurídico das Autarquias Locais). --------------  

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

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

Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, 

eleito pela Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------------  

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

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e pela Senhora Vereadora 

Susana Pádua, eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “A nossa 

abstenção tem a ver com o esclarecimento do Senhor Vice-Presidente, que foi a empresa 

Repsol que definiu que seriam apenas as Freguesias de Santiago do Cacém e Santo André a 

serem abrangidas, os valores a atribuir foram definidos pela Câmara Municipal. -----------------  

Em nossa opinião, e à semelhança do que entendemos em relação aos apoios anuais, deveria 

haver um critério justificado num regulamento, relativamente aos apoios de caracter social e 

cultural”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Adenda ao Contrato nº 33/2022 –Empreitada de Requalificação do Espaço 

Público do Bairro dos Serrotes  ------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 2022/300.10.001/3, de 13/01/2022, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Aprovar a minuta da adenda a efetuar ao contrato nº 33/2022, celebrado em 14 

de abril de 2022, com a empresa “Vibeiras –Sociedade Comercial de Plantas, S.A.”, 

adjudicatária da empreitada de requalificação do espaço público do Bairro dos Serrotes, em 

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

FUNDAMENTOS: Para efeitos do disposto na segunda parte da alínea h) do nº 1 do artigo 

96º do Código dos Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------  

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

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

da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, 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: Transferência de verba  ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2022/850.10.003/6 da Divisão de Cultura e Desporto ------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.500,00€ (dois mil e 

quinhentos euros) para a ARTECORGERAÇÃO, como forma de apoio à realização do 

Festival das Cores e apoio ao regular funcionamento da associação  -------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1-O Festival das Cores tem com fim reunir no mesmo evento uma série 

de manifestações artísticas –música, artes visuais, videoarte e artesanato. Pretende 

proporcionar atividades promotoras de uma estreita relação entre a comunidade e o meio 

envolvente, propiciadoras, não só de uma multiplicidade de representações artísticas, bem 

como da sensibilização para a fruição e preservação de espaços.------------------------------------  

2-Compete à Câmara Municipal apoiar as atividades de natureza social, cultural, educativa, 

recreativa, entre outras de interesse para o município, conforme dispõe a alínea u) do nº1 

artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado no anexo I da Lei 75/2013 de 

12 de setembro, na sua redação atual. -------------------------------------------------------------------  

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

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

da Senhora Vereadora Mónica Aguiar, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

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

eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito pela Coligação Santiago do 

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Artur Ceia e pela Senhora Vereadora 

Susana Pádua, eleitos do PS, e pelo Senhor Vereador Luis dos Santos eleito pela Coligação 

Santiago do Cacém Mais, foi feita a seguinte declaração de voto: “Abstemo-nos por 

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

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

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

ENTIDADE: PEDRO DE JESUS AUGUSTO   ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes.   -----------------  

LOCALIZAÇÃO: Sarnadinha de Baixo, Aldeia do Cano, freguesia de Cercal do Alentejo  --  

REFERÊNCIA: Processo 03/2022/280 de 08/06/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

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

APRESENTANTE:. Senhora Vereadora Sónia Gonçalves -----------------------------------------  
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PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio sito em Aldeia do Cano, inscrito na matriz sob o artigo rústico 24.º, Secção “AA”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2789/20140123 - AA, que pretende 

vender ½, do prédio supra identificado, a Mónica da Silva Carvalho. ------------------------------   

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

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

agosto, foi requerido a esta Câmara, através do requerimento n.º 18 060, de 08/06/2022, a 

emissão de certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

2789/20140123, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 24, secção AA, em Aldeia do 

Cano, freguesia de Cercal do Alentejo, sobre o aumento do número de compartes a favor de 

Mónica da Silva Carvalho. --------------------------------------------------------------------------------   

DOIS: 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. ---   

TRÊS: O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável 

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

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

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

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

violação à Lei n.º 91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -  

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

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

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

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

ASSUNTO: AMAC - Cinemas férias de verão - Proposta de entradas gratuitas   ----------  

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

REFERÊNCIA:2021/900.10.001/36, da Divisão de Cultura e Desporto  -------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar as entradas gratuitas para as sessões de cinema dos dias 10 e 24 de 

agosto de 2022 – “Cinema nas Férias de Verão” ------------------------------------------------------ .  

FUNDAMENTOS: proporcionar o acesso gratuito dos vários públicos às sessões de cinema, 

sejam os grupos organizados dos ATL’s ou pessoas individuais. -----------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: RITA GOMES DE OLIVEIRA ------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de Habitação Municipal –Arrendamento  -------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2011/300.50.201/5, de 28 de janeiro de 2011, Serviço de 

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

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

PROPOSTA: Um –Aprovar a cedência por arrendamento, da fração autónoma destinada a 

habitação, designada por fração “A”, correspondente ao R/C, Esquerdo, do Bloco C, do 

prédio urbano sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, inscrito na 

matriz sob o artigo 2710º, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra, concelho de Santiago do Cacém, à Senhora Rita Gomes de Oliveira. ----   

Dois – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento que se anexa.  ----------------------------  

FUNDAMENTOS: Um -De acordo com o solicitado pela Senhora Rita Gomes de Oliveira.  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2022-08-04                                                                                                         Pág. 6 

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

Autarquias Locais, aprovado pela Lei75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

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

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

da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 7 postos de trabalho 

da carreira e categoria de Assistente Operacional (1 Operador de Estações Elevatórias, 

2 Sinalização e trânsito e 4 Pedreiros), em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado   ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processos n.ºs 2022/250.10.101/16, 2022/250.10.101/18, 

2022/250.10.101/19  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 7 postos 

de trabalho da carreira e categoria de Assistente Operacional (1 Operador de Estações 

Elevatória, 2 Sinalização e trânsito e 4 Pedreiros), em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e 

sem vínculo de emprego público e utilização da reserva de recrutamento interna que venha a 

ser constituída após a homologação da lista de ordenação final, tendo como número máximo 

as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal.  ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: 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. ------------------------------------------------------------------------------  

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 quatros votos a favor do Senhor Vice-Presidente Albano Pereira 

e da Senhora Vereadora Sónia Gonçalves, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Artur Ceia e 

da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos do PS. --------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PEDRO DE JESUS AUGUSTO   ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Emissão de parecer sobre aumento do número de compartes.  ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sarnadinha de Baixo, Aldeia do Cano, freguesia de Cercal do 

Alentejo  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/269, de 08/06/2022, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística  ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Emitir parecer favorável sobre o aumento do número de compartes para o 

prédio “Sarnadinha de Baixo”, inscrito na matriz sob o artigo rústico 30.º, Secção “CC”, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 271/19860710 - CC, que pretende 

vender ½, do prédio supra identificado, a Mónica da Silva Carvalho. ------------------------------  

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

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

agosto, foi requerido a esta Câmara, através do requerimento n.º 18 058, de 08/06/2022, a 

emissão de certidão sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

271/19860710, inscrito na matriz predial rústica sob o n.º 30, secção CC, em Sarnadinha de 

Baixo, Aldeia do Cano, freguesia de Cercal do Alentejo, sobre o aumento do número de 

compartes a favor de Mónica da Silva Carvalho, pelo que coloco à consideração superior a 

certificação do solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------   

DOIS: 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. ---  

TRÊS: O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara pode emitir parecer desfavorável 

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

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

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

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

violação à Lei n.º 91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. -  

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

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

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

ENTIDADE: JOANA MARIA PAIS DE MAGALHÃES VILLAS BOAS SACADURA 

BOTTE   ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Reconhecer a reabilitação urbanística de edifício contruído há mais  de 30 

anos, para efeitos de isenção de IMT.  ----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Largo Eng.ºCosta Serrão,n.º 1, em São Francisco da Serra. ------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 21/2022/2, de 06/01/2022, da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística, em nome de Joana Maria Pais de Magalhães Villas Boas Sacadura Botte.  ---------  

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

PROPOSTA: UM: Reconhecer a reabilitação urbanística do edifício constituído por 

habitação bifamiliar, construído há mais de 30 anos, para efeitos de isenção do IMT, nos 

termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 45.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. --------------------  

DOIS: Os trabalhos de reabilitação foram executados em cumprimento do Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana e das normas técnicas de construção. ---------------------------------------  

TRÊS: Comunica ro referido Reconhecimento ao Serviço de Finanças para devolução da 

liquidação do IMT. -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM: Através do processo 01/2020/111 foi apresentado o respetivo 

licenciamento para obras de alteração e ampliação em habitação bifamiliar, titulado pelo 

Alvará de Construção n.º 99/2020 de 02/10/2020, e Averbamento n.º 7/2021 de 13/01/2021. --  

DOIS: Para além da isenção de IMI já concedida, por deliberação de Câmara de 26/05/2022, 

estão reunidas as condições para isenção do IMT na aquisição de imóveis para reabilitar para 

qualquer uso no prazo de 3 anos após a aquisição. Assim, tendo a requerente adquirido o 

imóvel em 27/11/2019, e iniciado as obras em 02/10/2020, preenche o requisito legal referido.  
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TRÊS: Fundamentos descritos, encontram-se reunidas as condições para o reconhecimento 

da reabilitação do edifício construído há mais de 30 anos, para efeitos de isenção de IMT, nos 

termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 45º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. ---------------------  

QUATRO: A Câmara Municipal procede, oficiosamente e no prazo de 20 dias, à 

comunicação do reconhecimento da isenção ao Serviço de Finanças para devolução da 

liquidação do IMT. -----------------------------------------------------------------------------------------  

CINCO: O Serviço de Finanças promove, no prazo de 15 dias, a contar da comunicação da 

Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a devolução da liquidação de IMT. -------------------  

SEIS: A isenção a conceder enquadra-se nos incentivos fiscais atribuídos às operações 

urbanísticas de reabilitação de edifícios com mais de 30 anos, quando localizados foram da 

ARU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MANUEL GONÇALVES –CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE.  ----  

ASSUNTO: CERTIDÃO DE DESTAQUE. ---------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lobais –São Francisco da Serra. -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03/2022/209 datado de 22/04/2022, da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Manuel Gonçalves – Cabeça de Casal da 

Herança de --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Emitir certidão de destaque para o prédio misto inscrito na matriz rústica sob o 

artigo 143, seção “F” e na matriz urbana sob os artigos 261 e 579 Urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 867 de 06/05/2010, em Rua 25 de Abril, 9, na 

freguesia de São Francisco da Serra. --------------------------------------------------------------------

-  

FUNDAMENTOS: UM: Através do requerimento n.º 12 684, de 22/04/2022, o requerente 

solicita um pedido de destaque, nos termos do n.º 4 do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de dezembro, na sua redação atual, sobre o prédio misto inscrito na matriz rústica sob o 

artigo 143, seção “F” e na matriz urbana sob os artigos 261 e 579 Urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 867, de 06/05/2010, em Rua 25 de Abril, 9, 

na freguesia de São Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------------  

DOIS: Da leitura da certidão da Conservatória do Registo Predial o prédio tem uma área de 

81.550,00m², correspondendo 356,82m² à área coberta e 81.193,18m²à área descoberta.  ------  

TRÊS: Analisados os elementos apresentados verifica-se que, a parcela a destacar “A” ficará 

composta com as seguintes áreas e confrontações, a saber: ------------------------------------------

- Área da Parcela a Destacar (ficará assente o Artigo Urbano n.º 579) – 590,00m2; -------------

--Confrontações: -------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Norte: Rua pública; ---------------------------------------------------------------------------------------

- 

Sul: “artigo rústico 143, seção “F”; -------------------------------------------------------------------

Nascente: Zona Urbana; ----------------------------------------------------------------------------------

- 

Poente: Rua Pública. --------------------------------------------------------------------------------------

-QUATRO: Aparcela a “B” ou remanescente ficará composta com as seguintes áreas e 

confrontações, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------

-- 
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Área da Parcela a Remanescente (ficará assente o Artigo Urbano n.º 261) –80.960,00m2; -----

Confrontações: ---------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Norte: “artigos rústicos 30,31,143, seção “F” e Rua Pública; ---------------------------------------  

Sul: “artigos rústicos 26, 27, seção “F”; ----------------------------------------------------------------  

Nascente: “artigo rústico 32, seção “F”; ----------------------------------------------------------------  

Poente: “artigos rústicos 10, 30 e 142, seção “F” e artigos 173e 174, seção “G”;  ---------------  

CINCO: Pelo exposto, e uma vez que o processo está em conformidade com a legislação em 

vigor, considera-se de propor a certificação conforme solicitado. -----------------------------------  

SEIS: Alerta-se desde já que, de acordo o n.º 6 do Artigo 6.º do Decreto-Lei acima referido, 

não será permitido efetuar, na área correspondente ao prédio originário, novo destaque por um 

prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior ----------------------------------------------  

SETE: Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6.º do RJUE, “O condicionamento da construção bem 

como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo 

predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas”. ------------------------------------------

- 

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 

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

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

nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

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

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

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

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

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

 

 

 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


