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ATA NÚMERO TRINTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 
Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 
Carrajoula de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar 
a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, às nove horas 
e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as atas números 33 e 
34 das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. ---------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
INFORMAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICÍPIO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que já foi reenviado, para os Senhores 
Vereadores, via e-mail, o relatório sobre a distribuição e tratamento de Água no Município, 
que havia sido enviado em 17 de maio do corrente ano. -----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ESCOLA Nº 3 EM VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ --------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos, questionou se todos os problemas que existiam na Escola nº 
3 em Vila Nova de Santo André, foram solucionados antes da abertura do ano letivo.  ----------  
O Senhor Presidente informou que ainda existem algumas situações por resolver mas o que 
causava maior preocupação foi resolvido. ---------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – SINALIZAÇÃO --------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que em Vila Nova de Santo André na rua que liga a 
rotunda junto ao Bairro das Torres à Estrada ao Redor, existe um sinal de aproximação de 
estrada com prioridade, pouco visível devido às árvores ali existentes, o que causa alguns 
problemas com o trânsito. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a situação iria ser vista pelos Serviços. ---------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
ABERTURA DO ANO ESCOLAR 2018/2019 NO MUNICIPIO DE SANTIAGO DO 
CACÉM ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente informou que o início do ano escolar 2018/2019, aconteceu sem grandes 
problemas, sobretudo devido à boa vontade de várias entidades que tudo fizeram para que o 
início das aulas acontecesse na data prevista. -----------------------------------------------------------  
Mais referiu que existem alguns problemas, sobretudo nas escolas rurais, relacionadas com o 
acompanhamento das crianças do ensino básico na hora de almoço, o que tem sido colmatado 
com a boa vontade das auxiliares e educadoras do Pré-Escolar. --------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda que a situação mais complicada, tem a ver com uma criança 
que frequentou a Escola nº2 em Vila Nova de Santo André no ano passado e que este ano não 
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pode ir às aulas por falta de uma auxiliar para o ajudar, dado tratar-se de uma criança com 
dependência total. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que teve conhecimento que a situação está a ser tratada, no entanto o que está 
previsto é a contratação de uma tarefeira 14 horas por semana, o que não permite o 
acompanhamento permanente da criança. Pelo que o Agrupamento de Escolas de Santo André 
e Câmara Municipal irão solicitar às entidades competentes, Direção Regional de Educação 
do Alentejo e Direção Geral de Educação uma solução viável para que esta criança possa 
frequentar aquela escola.------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente lamentou que embora se fale tanto da descentralização de competências a 
Direção Regional de Educação do Alentejo não possa contratar tarefeiras, pois é uma 
competência da Direção Geral de Educação, acrescentando que por norma quem está mais 
perto tem mais sensibilidade para resolver os problemas e para os entender. ----------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu não entender, que situações como esta, não sejam 
tratadas atempadamente, pois esta criança já frequentou o Pré-Escolar e andou naquela escola 
no ano letivo anterior.  --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que o início do ano escolar aconteceu na data 
prevista devido à boa vontade do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, da Câmara 
Municipal, das Juntas de Freguesia e de pessoas que voluntariamente estão a trabalhar de 
graça para que as crianças possam frequentar a escola, até que sejam colocadas as tarefeiras. 
Mais referiu que é de lamentar a contratação tardia das tarefeiras e a diminuição das quatro 
horas diárias para as três horas e meia. Acrescentou ainda que também as AEC – Atividades 
de Enriquecimento Curricular, ainda não iniciaram o que causa bastantes problemas ao nível 
dos transportes escolares. -----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
ACORDOS DE COLABORAÇÃO ENTRE AUTARQUIAS E O MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que a CIMAL – Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Litoral, foi notificada em julho pela CCDR Alentejo – Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo no sentido de dar uma resposta sobre o acordo de 
colaboração entre as Autarquias e o Ministério da Educação para realização de obras das 
escolas, no caso de Santiago do Cacém a requalificação da ESPAM – Escola Secundária 
Padre António Macedo. Tendo sido enviado por parte da CIMAL, um ofício a solicitar a 
prorrogação do prazo para setembro, dado agosto ser um mês de férias, para tomar uma 
posição.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que apesar do ofício enviado pela CIMAL, a solicitar a prorrogação do prazo, ter 
sido enviado antes do término da data indicada pela CCDR e ao qual não foi dada resposta, 
vem agora este Comissão alegar que, como não foi dada resposta dentro do prazo, o dinheiro 
que estava disponível para a intervenção nas escolas do Litoral Alentejano, será para outros 
locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que no dia 19 de setembro, houve uma reunião da CIMAL, em 
que os cinco autarcas, por consenso, se manifestaram contra a assinatura do acordo com o 
Ministério da Educação, por não ser uma competência das Autarquias. ----------------------------  
Referiu ainda que embora contra os princípios, estaria disponível para negociar, no entanto 
existem questões que teriam de ser definidas, pois sabendo que estão disponíveis dois milhões 
e seiscentos mil euros que a ESPAM teve um projeto aprovado pelo Ministério da Educação 
que rondava os dez milhões de euros, quem irá pagar o restante. ------------------------------------   
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que foi dada uma data por parte da CCDR para as 
autarquias decidirem, mas não existe uma estimativa dos custos. ------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não há estimativa de custos, o que existe é um projeto 
aprovado pelo Ministério da Educação anterior “à crise” que rondava os dez milhões de euros, 
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salientado que possivelmente seria exequível realizar as obras por um valor mais baixo, no 
entanto, dois milhões e seiscentos mil euros será um valor insuficiente.  ---------------------------  
Mais acrescentou que o Ministério da Educação deveria utilizar esta verba dos dois milhões e 
seiscentos mil euros, para efetuar e levantamento das necessidades de intervenção e um 
projeto, para depois discutir com as autarquias.  --------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que em relação à ESPAM, os Vereadores do Partido 
Socialista mantêm a opinião de concordar com o princípio, no entanto consideram que não se 
pode avançar para um acordo sem saber qual o valor do projeto. ------------------------------------  
Mais referiu congratular-se por ver que existe, por parte do executivo, alguma flexibilidade 
para negociar, o que consideram positivo. ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ainda que em seu entender o valor estimado pelo 
Parque Escolar de dez milhões euros para ESPAM, era um valor excessivo, considerando que 
é possível fazer as obras por um valor muito inferior. Tendo acrescentado que deveria ser 
elaborado um Pré-estudo para averiguar as necessidades existentes e que se consiga verba para 
executar as obras. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que esse estudo deverá ser feito pelo Ministério da Educação. -----  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu concordar com o princípio e que a autarquia deve estar 
disponível para negociar e ultrapassar esta questão, no entanto concorda que sem estimativa 
de custos não se pode envolver numa obra que não sabe qual o valor. ------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que foi referido um valor de cerca de três milhões 
de euros, mas não havendo projeto nem levantamento das obras a realizar, alguém teve que 
inventar este valor, e que em seu entender, o Partido Socialista local em relação a este assunto 
esteve mal. Congratulando-se com o avanço do Senhor Vereador Óscar Ramos em relação a 
este assunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a Câmara Municipal há cerca de um ano solicitou uma reunião com a 
Senhora Secretária de Estado, reunião essa que só agora aconteceu, porque havia a pretensão, 
por parte do Ministério, que autarquia comparticipasse nas remodelação da ESPAM. -----------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu ainda que no decorrer da reunião com a Senhora 
Secretária de Estado referiu a falta de técnicos, da parte do Ministério, para a elaboração do 
projeto tendo solicitado que a Câmara Municipal elaborasse o Projeto e fosse o dono da obra. 
O que foi recusado por parte da autarquia por não ser uma competência sua.  ---------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que se há temas que deveriam reunir consenso este é 
um desses deles, pelo que se congratula com a posição da Câmara Municipal de aceitar a 
comparticipação de verbas para a requalificação da ESPAM. ----------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu não ter dito que aceitava a comparticipação, pois desde do início 
deste processo que é contra o princípio, o que referiu foi que se houver um projeto e um 
orçamento estaria disponível para negociar. -------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS ----------------------  
O Senhor Presidente referiu que em relação à transferência de Competências para as 
Autarquias, houve um conjunto de Câmaras que aceitaram já para o ano de 2019, o que em 
seu entender irá servir para reforçar a posição dos que não aceitaram e para os que aceitaram 
se arrependerem. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Governo fez depender a aplicação da Lei das Finanças Locais com a 
transferência de competências para as autarquias, tendo alguns autarcas, de vários quadrantes 
políticos, pretendido avançar com o processo. Entretanto a direção da ANMP- Associação 
Nacional de Municípios Portugueses deu parecer favorável, com o voto contra do elemento da 
CDU, sendo posteriormente a Lei aprovada na Assembleia da República. -------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que embora seja favorável ao princípio da 
transferência de competências, existem algumas questões que lhe suscitam dúvidas, e que este 
é um assunto que deve merecer uma discussão mais ampla. ------------------------------------------  
Mais referiu que foram levantadas questões por Presidentes de Câmaras de vários quadrantes 
Políticos, no entanto não entende como estes autarcas que agora levantam algumas questões 
não as colocaram em sede da Associação Nacional de Municípios. ---------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o processo de transferência de competências para as 
autarquias tem estado a ser negociado há cerca de três anos entre a ANMP e o Governo, e que 
não tem sido consensual em várias matérias, como a Saúde e a Educação. -------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VILA DE ALVALADE - FEIRA MEDIEVAL  -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que nos dias 14, 15 e 16 de setembro, decorreu mais uma 
iniciativa “Alvalade Medieval”, tendo salientado o sucesso daquele evento que se realiza 
anualmente naquela Vila, e que este ano contou com a presença de mais de catorze mil 
visitantes, tendo sido sábado o dia em que estiveram mais pessoas.  --------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Organização, bem como a população de Alvalade estão de 
parabéns pela realização deste evento que muito prestigia a Vila de Alvalade e Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a Organização Associação Cultural Amigos de 
Alvalade, está de parabéns pela realização deste evento, salientado a segurança e a forma 
ordeira como tudo decorreu. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.291.562,90 € (três milhões duzentos e noventa e um 
mil quinhentos e sessenta e dois euros e noventa cêntimos). ------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 156.335,97 € (cento e cinquenta e seis mil trezentos e 
trinta e cinco euros e noventa e sete cêntimos). ---------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e Dezoito barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 
quatrocentos barra dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 2º 
trimestre de 2018, documento que é dado como reproduzido na presente Ata, com o número 
cento e vinte, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 
2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Resposta a pergunta ao Governo sobre a «Publicação do diploma legal 
sobre as zonas geográficas carenciadas». -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/900.10.504/140 – GAP ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da resposta à pergunta entregue pelas Senhoras Deputadas 
Carla Cruz e Paula Santos e Senhores Deputados Francisco Lopes, Bruno Dias e João Dias 
sobre a «Publicação do diploma legal sobre as zonas geográficas carenciadas». -------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Divulgação da atividade do Grupo Parlamentar do PCP na 3ª Sessão 
legislativa da XIII Legislatura - Círculo Eleitoral de Setúbal ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/900.10.504/131 do Gabinete de Apoio à Presidência ------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
TOMAR CONHECIMENTO do trabalho dos deputados eleitos pelo circuito eleitoral de 
Setúbal em representação do Grupo Parlamentar do PCP, ao longo da 3.ª sessão legislativa da 
XIII legislatura, que ficou marcada pela recuperação, defesa e conquista de direitos e 
rendimentos e pela determinada intervenção do PCP na defesa da produção nacional e do 
investimento público, na defesa dos direitos dos trabalhadores, dos serviços públicos e das 
funções sociais do Estado e na afirmação da soberania e independência nacionais. ---------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE ERMIDAS-
SADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado ------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/850.10.600/82, da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Proceder-se à transferência do subsídio no valor de 4.500,00€ (quatro mil e 
quinhentos euros) para a Delegação de Ermidas-Sado, da Cruz Vermelha Portuguesa, relativo 
a 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Tendo em conta a importância dos serviços prestados por esta 
entidade ao Município e as suas carências; --------------------------------------------------------------  
2 – Ao abrigo da alínea u) do nº1 do Art.º 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO --------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de 
Ruido – Ratificação de despacho -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Praça de Touros no Cercal do Alentejo ------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos de Licenciamento Nºs. 2018/450.10.221/75 e 2018/450.10.215/86 
DAGF/SAG de 11 de setembro de 2018. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Ratificar o meu Despacho de 12 de setembro de 2018, referente ao 
Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e Licença Especial de Ruído para a 
realização de Sevilhanas e Baile no dia 15/09/2018, promovido pela Casa do Povo de Cercal 
do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------  
É competência da Câmara Municipal o Licenciamento da Recintos de Diversão Provisória – 
ao abrigo do nº 1 do artigo 7º A e alínea e) do artigo 8º do Decreto-Lei nº 309/2002, de 16/12, 
conjugado com o Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro; --------------------------------------  
É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças Especiais de Ruído, ao abrigo do 
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artigo 15º do Regulamento Geral do Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei nº 9/2007, de 16 de 
janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Casa do Povo do Cercal do Alentejo não apresentou os pedidos em tempo útil de serem 
deliberados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: LUIS MIGUEL DA SILVA GONÇALVES PEREIRA --------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, tarifa variável 
de águas residuais e aplicação do consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 
001/80790/2018 no valor de 460,86€. -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento das Pitas lote 8, Abela. ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/350.30.001/122 de 06/09/2018 da DAGF/AAAS. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha -----------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 32,71€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 
redução de 116,58€ na tarifa variável de águas residuais e a redução de 127,46€ na tarifa 
variável da Água (sem IVA). -------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 
perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 
o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SANTIAGO DO 
CACÉM – CASA PRONTA -----------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa de imóvel sito em Área 
de Reabilitação Urbana. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Prédio urbano situado na Avenida do Mercado n.ºs 10 a 14, em Santiago 
do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, S. Cruz e S. Bartolomeu da Serra. 
REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 22454 de 11/09/2018 – Processo 
2018/450.30.502/194 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 
transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana do Centro 
Histórico de Santiago do Cacém - correspondente à fração "K" do prédio urbano prédio sito na 
Av. do Mercado, n.ºs 10 a 14, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 2746 e 
descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 760/19881103, da União de Freguesias 
de Santiago do Cacém, S. Cruz e S. Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------  
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. ------------------------------------------  
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2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 
aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 
interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  
3- Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido 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: MANUEL JOAQUIM BANHA PEREIRA SILVA -------------------------------  
ASSUNTO: Certidão de Destaque em Área Rural --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Monte da Vinha e Herdade da Sapa, Alvalade ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03-2018-233 datado de 22-08-2018, da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística, em nome de Manuel Joaquim Banha Pereira Silva. --------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a emissão de Certidão de Destaque em área rural, sobre o prédio 
inscrito na matriz predial rústica sob o artº 260, secção Q, descrito na Conservatória do 
Registo  Predial com o  n.º 1290/20080604 da freguesia  de  Alvalade com a área de 137.250  
m² e uma área coberta de 755 m² . ------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto. 1. Requerimento n.º E -18433, onde é apresentado um pedido 
de destaque em área rural. ----------------------------------------------------------------------------------  
Área Total do Prédio Rústico (Certidão da Conservatória nº 1290) -- ---------------- 337.250m²; 
Área da Parcela a Destacar -----------------------------------------------------------------– 13.000m²; 
Área da Parcela Remanescente ------------------------------------------------------------– 322.732m²; 
2. Confrontações da Parcela a Destacar: -----------------------------------------------------------------  
Norte – Parcela Remanescente; ----------------------------------------------------------------------------  
Sul – Emília Martins Carvalho; ----------------------------------------------------------------------------  
Nascente – Parcela Remanescente; ------------------------------------------------------------------------  
Poente – Emília das Dores Martins; ----------------------------------------------------------------------  
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. -----------------------------------------------------------------------------------  
3.Ainda segundo o n.º 7 do artigo 6º 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”. ----------------------------------------------------------  
A certidão emitida pela Câmara Municipal constitui o documento bastante para efeitos de 
registo predial da parcela a destacada. --------------------------------------------------------------------  
Nos termos do disposto no artigo 6.º n.ºs 4,6,7 e 9 do Regime Jurídico de Edificação e 
Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, DE 16/12,na atual redação) -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA SONEGA -------------------------------  
ASSUNTO: Garraiada - Licenciamento de Recinto Improvisado -------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/76 da DAGF/SAG/Taxas e 
Licenças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprove o licenciamento solicitado pela Associação de Moradores da Sonega 
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para a realização de uma Garraiada no dia 22 setembro de 2018, junto ao Campo de Futebol 
da Sonega entre as 22.30h e as 02h. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto 
Improvisado ao abrigo do Artigo 15º do Decreto-Lei nº268/2009, de 29/09. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM) -----------------------  
ASSUNTO: Abertura de procedimento concursal para recrutamento de 1 posto de 
trabalho de Assistente Técnico (Museus), em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado ---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 250.10.101/9 ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de um 
Assistente Técnico (Museus), 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. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 
casos excecionais, devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas das 
finanças, autorizar a realização de um 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.º35/2014, 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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. -----------------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 
e do Senhor Vereador Luís Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Oferta de dois quadros, “Casa do Caniço” e “Casa da Lagoa”, pela artista 
local Graça Viveiros ao Município de Santiago do Cacém ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2018/300.10.004/28 de 06/09/2018, Divisão de Cultura e 
Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação dos dois quadros ao Município de Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº33, do regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado pela Lei 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. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e treze, 
de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta e cinco minutos. ----------------------------------------------- --- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 
Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-- -  
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