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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO 

CACÉM, CATORZE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS------------------ 

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

Aos catorze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, na Sala de Sessões da Sede 

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

Municipal, Artur Manuel Fernandes Ceia, Luís Filipe dos Santos, Susana Louro Caiado 

Correia Pádua, Sónia Regina Sobral Gonçalves e Mónica Fialho Pires de Aguiar, Vereadores, 

a fim de se efetuar a reunião extraordinária da Câmara Municipal. ----------------------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------------  

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

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

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

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

ENTIDADE: UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO DOMINGOS E VALE DE ÁGUA ----  

ASSUNTO: Emitir parecer sobre a proposta de Desagregação da União de Freguesias  --  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2022/150.10.500/61 do Gabinete de Apoio à Presidência 

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

PROPOSTA: Aprovar a emissão de parecer favorável à desagregação da União de Freguesias 

de São Domingos e Vale de Água, bem como à criação da Freguesia de São Domingos e à 

criação da Freguesia de Vale de Água, nas condições que as mesmas tinham à data da 

agregação efetuada pela Lei n.º 22/2012 de 30 de maio e da Lei n.º 11-A/2013 de 28 de 

janeiro, conforme proposta de parecer, anexa à informação n.º 39677 de 09 de dezembro de 

2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Art.º 12.º da Lei n.º 39/2021 de 24 de junho, por força do 

n.º 2 do art.º 25 da mesma Lei. ----------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente Álvaro Beijinha, das 

Senhoras Vereadoras Sónia Gonçalves e Mónica Aguiar, eleitos pela CDU e do Senhor 

Vereador Artur Ceia, da Senhora Vereadora Susana Pádua, eleitos do PS. -------------------------  

Um voto contra 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 foi apresentada a seguinte Declaração de Voto:“ Os vereadores 

do PS na CM de Santiago do Cacém, analisaram os documentos enviados de suporte à 

proposta de desagregação da União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água e no 

tocante à mesma, bem como ao parecer emitido pela Câmara Municipal que vem agora a 

apreciação, consideram o seguinte:------------------------------------------------------------------------ 

1 – Apesar da Lei 39/2021 ter sido publicada em 24 de Junho e ter estabelecido o prazo de um 

ano para se dar inicio ao processo a que se refere o art.º 25, constatamos que a proposta em 

causa só foi presente no dia 25 de Novembro de 2022, ou seja, muito perto do prazo final 

indicado para o processo poder ser concluído no âmbito municipal;------------------------------- 

2 – Esta circunstância impossibilitou que, como defendemos, as populações visadas tenham 

sido ouvidas localmente sobre essa proposta. Para dar alguns meros exemplos, veja-se o que 

aconteceu em diferentes freguesias nos concelhos de Vila Nova de Azeméis, Viana do 

Castelo, Gaia, Pombal, Matosinhos ou Vila Franca de Xira, onde as populações foram ouvidas 

em debates públicos e consultas públicas;--------------------------------------------------------------- 
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3 – Esta audição das populações além de se pronunciarem sobre a proposta de desagregação, 

teria o mérito de as envolver no processo de decisão sobre o futuro das mesmas freguesias 

passados que foram quase 10 anos sobre a sua agregação;--------------------------------------------- 

4 – O futuro das freguesias do concelho de Santiago do Cacém e o interesse das populações 

passa não só pela (re)organização administrativa, mas pelos apoios financeiros que têm sido 

concedidos pela câmara municipal, nomeadamente através dos acordos de execução e inter-

administrativos. A este propósito, relembre-se que em 2012 o total das transferências do 

município para as freguesias foi de 757.580€ e em 2022 foi de 642.960€. No caso concreto 

das freguesias em causa (São Domingos e Vale de Água) no mesmo período, o valor 

decresceu de 97.813€ (2012: soma das duas freguesias antes da agregação) para 74.537€ 

(2022: somatório das transferências correntes com as transferências de capital da UFSDVA).- 

5 – Assim, se conclui que, se nas palavras do Senhor Presidente da Câmara inscritas no 

parecer, a agregação prejudicou o serviço público e desfavoreceu as populações, então, não é 

menos verdade que os vários executivos camarários contribuíram tanto ou mais para esse 

mesmo resultado.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deste modo, subscrevendo os vereadores do PS a vontade expressa pelos eleitos da 

assembleia de freguesia quanto à desagregação, não podem deixar de expressar o desejo e 

esperança que este processo contribua para que, de uma vez por todas a Câmara Municipal dê 

concretização às necessidades dos fregueses, e por essa via reforce, consistentemente, as 

verbas anuais a conceder a estas e às outras freguesias.------------------------------------------------ 

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

Pelo Senhor Vereador Luis dos Santos foi apresentada a seguinte Declaração de Voto: 

“Esta é uma decisão tomada unilateralmente pela CDU que não ouviu nem a população nem 

os restantes partidos e que como base o único argumento ter sido sempre contra à agregação. 

Do meu ponto de vista aquilo que se deve avaliar e perceber é a qualidade do serviço prestado 

às populações e entendo, que é um Serviço melhor se for prestado com uma freguesia com 

mais escala e consequentemente com mais meios humanos, técnicos e económicos”. ------------  

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

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 umanidade, nos termos e para os 

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

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

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

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

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

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

reunião pelas dez horas. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


