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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

CATORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE ----------------------------------  

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

Aos catorze dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, 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 

Carrajola 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, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as atas números 

quarenta e um e quarenta e dois das reuniões anterior, as quais foram aprovadas, por 

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

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

------------------------------------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 Dezanove 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 3º 

trimestre de 2019, em anexo. ------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. ----  

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

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

ASSUNTO: Apoio às Freguesias do Município de Santiago do Cacém ------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/850.10.001/1, do Gabinete de Apoio à Presidência. --------  

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

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes apoios às 

freguesias a atribuir em 2020, no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações:------------------------------------------------------------------------------------  

Ano 2020 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Freguesia ………..…………………correntes……….….…….. capital …….…….…Total 

- Abela ……………….………..….4.474,68 ….………..…….13.921,07 …………..18.395,75 

- Alvalade……………………...… 6.088,17……………...…. 25.611,30 …………..31.699,47 

- Cercal do Alentejo …………..….8.518,11…………..…….. 27.140,88………….. 35.658,99 

- Ermidas Sado ……………..…….9.201,39 …………..……..11.961,64 …………..21.163,03 

- Santo André ………………...….39.709,00 ………………...10.504,63 ….……….50.213,63 

- S. Francisco ………………….…15.962,27 ………………….1.279,40 …….…….17.241,67 

- União Freguesias de Santiago  

do Cacém, Santa Cruz e São 

- Bartolomeu da Serra …..……....78.708,08…………...……. 52.710,47 …………131.418,55 

- União Freguesias de São  

Domingos e Vale de Água ....….…8.691,01 ………...……….25.427,76 …………..34.118,77 

TOTAL ……………………….171.352,71 …………………168.557,15 ………..339.909,86 
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FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM: As freguesias são entidades autárquicas que prestam, 

por excelência, serviços de proximidade às populações; ----------------------------------------------  

DOIS: Tal realidade acentua-se num Município como o de Santiago do Cacém, dada a sua 

extensão territorial e as diversas necessidades populacionais; ----------------------------------------  

TRÊS: Estas autarquias recebem transferências da Administração Central, manifestamente 

insuficientes para que possam fazer face aos custos inerentes aos já referidos serviços que 

prestam às populações que, inclusivamente, ora se viram alargados por força do Novo Regime 

Jurídico das Autarquias Locais; ---------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: Ainda que competisse à Administração Central que as transferências de verbas 

que realiza para as freguesias sejam ajustadas e proporcionais às competências conferidas, 

importa garantir a continuidade da prossecução, promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das populações através das Juntas de Freguesia; ---------------------------------------------  

CINCO: Encontra-se previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2020 dotações 

que englobam os apoios ora em causa. -------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, de acordo com o artigo 33.º n.º 1, alínea ccc) 

do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar sob 

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 

próprios das populações, de acordo com artigo 25.º n.º 1, alínea j) do supra citado regime. -----  

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

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

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

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

ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra - 

Requalificação da Praça D. Manuel I e Zonas envolventes, em Alvalade ----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.10.001/12, de 30 de maio de 2019, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: UM – Aprovar como representante do dono de obra e diretor de fiscalização da 

obra, o Senhor António José Bento Ferreira, Técnico Superior. --------------------------------------  

DOIS – Aprovar o diretor de fiscalização como representante do dono de obra, em todas as 

vistorias a realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e libertação de 

garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS -Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Senhor António José Bento 

Ferreira, Técnico Superior. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo do Artigo 344º do código dos contratos públicos, aprovado 

pelo Decreto-lei n.º 18/08 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação 

complementar e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. ------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores 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 Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

ENTIDADE: VITOR MANUEL ROMÃO -----------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água, resíduos urbanos 

debitados na fatura n.º 001/104646/2019 no valor de 524,39€, referente ao consumidor 

n.º 4299. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Charneca – Vale Rainha, Santiago do Cacém ----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/350.30.001/217, documento interno nº 28911 de 

04/11/2019, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 65,95€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 

242,49€ 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: SYLVIE ANNETTE VENINGA ------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Redução dos valores das tarifas de consumo de água e resíduos urbanos 

debitados na fatura n.º 001/111372/2019 no valor de 117,68€, referente ao consumidor 

n.º 992210. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Monte dos Carotos, Escatelares, Santiago do Cacém --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/350.30.001/231, documento interno nº 28939 de 

04/11/2019, Área Administrativa e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

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

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Camara Municipal Álvaro Beijinha ------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 13,74€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 33,30€ 

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: OS CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO ----------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamento e Isenção de Taxas de Prova Desportiva–Ratificação do 

Despacho -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento de Prova Desportiva – 2019/450.10.072/20 de 

07/11 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças, Informação nº 26360 da DCD – Divisão de Cultura e 

Desporto de 10/10/2019. ------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. -----------------  

PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 08 de novembro de 2019, Aprovar o 

Licenciamento solicitado pelo requerente, bem como apoiar a realização do” 20º Passeio BTT 

“Chaparros 2019”, a realizar no dia 10 de novembro de 2019 através da Isenção do pagamento 

das Taxas relativas ao Licenciamento das Taxas de Prova Desportiva no valor de 16.81€. ------  

FUNDAMENTOS: - Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais Aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, pode o Presidente ou a 

Vice-Presidente praticar quaisquer atos da competência da Câmara Municipal, ficando os 

mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. -------------------  

- É competência da Câmara Municipal, o licenciamento de Provas Desportivas ao abrigo do 

artigo 8º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. -----------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 

2 do art.º do regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------------------  

- O Grupo Desportivo não apresentou os requerimentos em tempo útil de ser deliberado o 

Licenciamento pela Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de competências para as Autarquias Locais - Decreto-Lei n.º 

116/2019, de 21 de Agosto --------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/150.10.100/1, do Gabinete de Apoio à Presidência---------  

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

PROPOSTA: UM: Aprovar submeter a deliberação da Assembleia Municipal a rejeição, 

reafirmando a deliberação legalmente adotada em 13 de setembro de 2018, a assunção, em 

2019 e em 2020, das competências transferidas por via do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 

de Agosto, que define o modelo de cogestão das áreas protegidas, que concretiza o princípio 

de participação dos órgãos municipais na respectiva gestão, ao abrigo do previsto na alínea c) 

do artigo 20.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; -----------------------------------------------------  

DOIS: Comunicar à Direção Geral das Autarquias Locais a presente deliberação. ---------------  

TRÊS: Reclamar: -------------------------------------------------------------------------------------------  

- da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já requerido 

a cessação de vigência destes diplomas;------------------------------------------------------------------  

- o inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da criação das 

regiões administrativas; -------------------------------------------------------------------------------------  

- a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; --------------------------  

- o encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua 

plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as 

atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; ---------------------------------------  

- a identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam ao 

nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a 

sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto 

para a desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o actual processo 

institucionaliza. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Lei da transferência de competências para as 

autarquias (Lei n.º 50/2018, de 18 de agosto) e a de alteração à Lei do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 51/2018, de 18 de agosto), 

aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do subfinanciamento do 
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poder local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, colocando novos e 

sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das 

populações. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação 

agora em vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: -------------  

- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de 

atribuições até este momento da Administração Central; ----------------------------------------------  

- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de responsabilidades do 

Estado;---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; --------------  

- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no rigor das 

finanças públicas; --------------------------------------------------------------------------------------------  

- o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu papel, 

sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. ---------------------  

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas 

opções adotadas na Lei. -------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as 

autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de 

extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da 

Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local. ------------------------------  

QUATRO: O carácter atrabiliário que rodeou o processo que conduziu à Lei n.º 50/2018, a 

começar nas incongruências do texto da Lei, teve expressão no próprio debate e aprovação do 

Orçamento do Estado para 2019 no qual foram rejeitadas propostas essenciais à concretização 

da transferência de competências. -------------------------------------------------------------------------  

CINCO: Não deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo 

Financeiro de Descentralização que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhe-se) para 

diplomas do Governo a afetação dos meios financeiros tenha sido eliminado. A eliminação 

deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição da Assembleia da República à pretensão do 

Governo de decidir dos montantes a transferir para o exercício das competências, só pode ser 

lido como um impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá das razões mais 

substanciais quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si justifica que o 

município rejeite responsabilidades relativamente às quais não há qualquer garantia legal de 

virem acompanhadas de meios financeiros. -------------------------------------------------------------  

SEIS: A Lei n.º 50/2018, prevê que os termos concretos da transferência em cada área 

resultarão de Decreto-Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros. ------------------------------------  

SETE: Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e confere às 

autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas competências por 

deliberação das suas assembleias, comunicando a sua opção à Direção Geral das Autarquias 

Locais nos seguintes termos: Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam 

a transferência em 2019 e até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a 

transferência em 2020.A partir de 1 de Janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as 

competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

OITO: Vários municípios deliberaram atempadamente nos termos previstos na Lei, aliás os 

únicos em vigor. As pressões então dirigidas sobre as autarquias, invocando interpretações 

abusivas da legislação ou dando como inútil as deliberações que a própria Lei estabelecia 

levou a que muitos municípios, mesmo os que afirmavam discordância com a transferência 

de competência se acomodaram à operação desencadeada pelo Ministério da Administração 

Interna, tivessem decidido não se pronunciar. -----------------------------------------------------------  

NOVE: A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas 

e organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e 
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as suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) 

deviam ter conduzido a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia 

quer da população, se rejeitasse a assunção a partir de 1 de Janeiro de 2019, das novas 

competências. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

DEZ: Foi isto que o Município de Santiago do Cacém, responsavelmente fez. A justeza da 

decisão é aliás confirmada pelos desenvolvimentos do processo designadamente com a 

publicação dos diplomas sectoriais. -----------------------------------------------------------------------  

ONZE: Na verdade estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em 

vigor (em que são omissos) com produção de efeitos. -------------------------------------------------  

DOZE: Entretanto a própria natureza dos diplomas sectoriais e a sua redacção recomendam 

que, sem prejuízo da deliberação adotada em Setembro passado, se confirme de novo – agora 

já não apenas referente à recusa de assunção das competências em 2019, mas também para 

2020 – a clara posição deste município face a este processo. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: De acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 23.º do 

Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto; --------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 

Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU 

e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  

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

ENTIDADE: ZAIDA CRISTINA DA CONCEIÇÃO LEAL ALVES --------------------------  

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

Reabilitação Urbana de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Fonseca Achaiolli, 1. Santiago do Cacém. ---------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-2019-441 de 31-10-2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Zaida Cristina da Conceição Leal Alves. ------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do Direito de Preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, relativo ao prédio 

urbano, situado em Rua Fonseca Achaiolli, 1, em de Santiago do Cacém, artigo matricial n.º 

413 e inscrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 772/19881124, que se localiza na 

ARU de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, não 

pretende exercer o Direito de Preferência sobre o imóvel. --------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 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: ANTÓNIO MIGUEL PARREIRA CABRAL FORJAZ MORÃO ------------  

ASSUNTO: Direito de preferência em ARU. --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/372 de 16/09/2019 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito Praça Conde do Bracial, nº 2 em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 2329 

e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 3201/20090512 de Santiago do 

Cacém, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da 

Serra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

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

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU. ----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO AUGUSTO CLEMENTE RAMOS -----------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência em ARU ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/429 de 21/10/2019 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito Bairro do Liceu, Zona 13.5 – Lote nº 11 em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz 

sob o artigo 2538 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 523 da freguesia de 

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

2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

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

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2019-11-14                                                                                                     Pág. 8 

3 - Não obstante esta prorrogativa legal, o MSC não tem exercido os direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU. ----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO AUGUSTO CLEMENTE RAMOS -----------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência em ARU. --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/430 de 21/10/2019 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereadora Margarida Santos. ------------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito na Bairro do Liceu, Bloco 7 – Lote 5 (garagem) em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 4578 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

2443/19940324 da freguesia de Santo André. -----------------------------------------------------------  

2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

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

terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação de 

Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 os direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU. ----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: HEFESTO, STC, SA ---------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência em ARU ---------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/455 de 08/11/2019 da Divisão do Ordenamento e 

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

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, do prédio urbano 

sito Bairro 98 Fogos – Lote 3 – Zona 11/13, Ed A3 – 4º andar, 7500-058 Vila Nova de Santo 

André, inscrito na matriz sob o artigo 4915-P e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o nº 1705-P da freguesia de Santo André. -----------------------------------------------------------  

2 – Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel.  --------------------------------------------  

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-lei 307/2009 de 23/10, na redação em vigor) o Município de 

Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título oneroso de 
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terrenos ou edifícios situados em ARU, devendo o pedido ser submetido a deliberação 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 os direitos de preferência, 

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

da reabilitação do edificado, concedendo-lhes no âmbito da respetiva ARU.  ---------------------  

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

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

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

ENTIDADE: VICTOR MANUEL DIAS RUSSO MARTINS FERRINHO-------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Bairro do Pica Pau, Banda 2, Edifício 1 r/c B, Vila Nova de Santo André. 

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/431 datado de 22/10/2019, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de Victor Manuel Dias Russo Martins Ferrinho. -----------------  

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, relativamente ao 

artigo urbano 4254 – Fração R, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1608/19920220, localizado no Bairro do Pica-Pau – Banda 2 – Edifício 1 r/c B, destinado a 

Habitação, da freguesia de Santo André. -----------------------------------------------------------------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 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 redacção), 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. --------------------------------------------------------  

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: ELSA MARIA DA CONCEIÇÃO MACHADO DA SILVA PINTO ---------  

ASSUNTO: Certidão de Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel 

sito na Área de Reabilitação Urbana de Vila Nova de Santo André. ---------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua do Talegre, Bairro das Torres, Bloco C2, Rés-do-Chão B, Vila Nova 

de Santo André, freguesia de Santo André. --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/424, datado de 18-10-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Elsa Maria da Conceição Machado da Silva 

Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
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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 do Talegre, 

Bairro das Torres, Bloco C2, Rés-do-Chão B, Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo 

André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 3713, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 1710/19921014 - A (Habitação), da freguesia de Santo André. -------------------  

2- Que seja emitida certidão a declarar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não 

pretende exercer o direito de preferência sobre o imóvel. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 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 redacção), 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. --------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Venda de Pinhas – Campanha 2019. ---------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano Rio da Figueira, Pinhal do Cerro da Inês, Outeiro dos 

Pinhais, Herdade do Canal, Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e 

Aldeia de Santo André, no Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.005/332 de 11 de novembro, da Secção de 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

PROPOSTA: UM - Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

de pinhas, por licitação verbal a decorrer na Reunião da Câmara Municipal, em 28 de 

novembro, pelas 10:00 horas, na Sala de Sessões do Município, conforme condições em 

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

As pinhas são provenientes do Parque Urbano do Rio da Figueira, Cerro da Inês, Outeiro dos 

Pinhais, Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André, Aldeia de Santo André e 

Herdade do Canal com o valor base de licitação de 500,00 € (quinhentos euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor; ---------------------------------------------------------------------------------  

Os lanços mínimos são de € 25 (vinte e cinco euros) sobre a base de licitação verbal ou lanço 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, conforme documento anexo à presente 

proposta; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

DOIS – Em virtude de os bens se mostrarem dispensáveis à actividade Municipal. --------------  

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 3 Assistentes 

Operacionais (1 Ajudante de Cozinha e 2 Condutores de Máquinas Pesadas e Veículos 

Especiais), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2019/250.10.101/14 e Processo n.º 

2019/250.10.101/15. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 3 

Assistentes Operacionais (1 Ajudante de Cozinha e 2 Condutores de Máquinas Pesadas e 

Veículos Especiais), 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: 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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora 

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores 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 Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

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 Maria Helena Gonçalves Gamito 

Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira 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.----------------------------------------- ----------  
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O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


