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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

VINTE E SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZANOVE ------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

declarada aberta pelo Senhor Presidente, Álvaro Beijinha, às nove horas e trinta minutos. ------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número quarenta 

e oito da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação do "Projecto de requalificação da rede de distribuição de água 

de Ermidas-Sado" ------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.30.001/19, de 22 de novembro de 2019, da Divisão 

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

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

PROPOSTA: Um - Aprovar o projeto de requalificação da rede de distribuição de água de 

Ermidas-Sado. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - O Projeto de Execução em referência foi elaborado por equipa 

multidisciplinar da DPO. -----------------------------------------------------------------------------------  

Dois - A obra encontra-se prevista em PPI de acordo com o objetivo 2.4.4.2.5. e projeto n.º 

2019/036. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Três - O projeto é constituído pelos seguintes elementos: --------------------------------------------  

- Estimativa Orçamental ------------------------------------------------------------------------------------  

- Projeto de Execução composto por: ---------------------------------------------------------------------  

- Peças Escritas (Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Medições e Mapas 

de Quantidades) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Peças Desenhadas em DWF ------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) ---------------------------------------------------------  

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de projeto) ------  

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

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

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

ENTIDADE: PINHALGRÊS – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA ---------------------  

ASSUNTO: “Loteamento Municipal da ZIL – Zona Industrial Ligeira em Vila Nova de 

Santo André - lote 28 da Expansão 0 – Transmissão do Direito de Superfície”. -------------  
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.50.200/37 de 17 de dezembro, da Secção de 

Aprovisionamento e Património da Divisão de Administração e Gestão Financeira. -------------  

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

PROPOSTA: UM – Revogar a Deliberação de Câmara de 22 de outubro de 2002, por não se 

ter efetivado a transmissão do lote para a empresa Sulgrês – Materiais de Construção Lda. -----  

DOIS – Autorizar a empresa Pinhalgrês - Materiais de Construção Lda., a transmitir o direito 

de superfície constituído sobre o lote nº 28 da ZIL Exp. 0, em Vila Nova de Santo André, 

descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel de Santiago do 

Cacém sob a ficha nº 03657/20010627, da freguesia de Santo André, para a Caixa Central de 

Crédito Agrícola Mútuo CRL. -----------------------------------------------------------------------------  

TRÊS – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 

escritura, cópia da mesma no Serviço de Património. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Conforme o solicitado pelo superficiário, em requerimento datado 

de 11 de dezembro/2019; -----------------------------------------------------------------------------------  

DOIS - De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

TRÊS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques Empresariais de 

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

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

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

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

ENTIDADE: CAMINHOS DE SANTIAGO – IMOBILIÁRIA S.A ----------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da fatura n.º 001/115836/2019 no valor de 9.216,16€, 

código consumidor 993422, devido a rotura na rede predial.-------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua Cidade de Beja, (Hotel Santiago Cooking & Nature), Santiago do 

Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2019/350.30.001/244 de vinte e seis de novembro de dois 

mil e dezanove, da Divisão de Administração Geral e Financeira, Área Administrativa de 

Águas e Saneamento.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 0,61€ na tarifa variável de resíduos urbanos e a redução 

de 1.886,40€ na tarifa variável de águas residuais. -----------------------------------------------------  

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. Assim o consumo de água excedente deverá ser faturado no 3.º escalão, o 

que não será tido em conta uma vez que se trata de tarifário de Comércio que têm escalão 

único. Com base no histórico de consumos das leituras reais do consumidor, estima-se que o 

mesmo tem um consumo diário de 47,85 m3, o que significa que em 59 dias (n.º de dias 

faturados na fatura reclamada) o consumo normal seria de 2823 m3, o qual deverá ser sujeito 

ao débito da componente variável de Águas Residuais. Note-se que, a componente variável do 

tarifário de comércio de Resíduos Urbanos só é debitado até 25m3 (limite do 4.º escalão), uma 

vez que o 5.º escalão (mais de 25 m3) tem valor de 0,00€/m3. Desta forma, e atendendo à 

média apurada do consumo normal deste consumidor de 2823 m3, a redução não é 

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Habitação, por arrendamento. ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.20.604/512, de 02 de dezembro de 2019, Divisão de 

Administração e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a cedência por arrendamento, para fins habitacionais, da fração 

autónoma designada pela letra “E”, correspondente ao 2º andar Esquerdo do Bloco C, do 

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

predial da União de freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 

com o artigo 2 710º, à médica Ana Filipa Brazão Santos. ---------------------------------------------  

Dois – Aprovar a Minuta de Contrato de Arrendamento que se apresenta em anexo. -------------  

FUNDAMENTOS: Um – A médicaAna Filipa Brazão Santos vai realizar o internato de 

formação específica em Medicina Geral e Familiar, na UCSP de Santiago do Cacém, 

actividade que é considerada de interesse público para o Município de Santiago do Cacém. ----  

Dois – No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de técnicos de saúde no 

concelho de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  

Três – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA –DELEGAÇÃO DE ERMIDAS 

SADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Atribuição de Apoio -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n. º2019/850.10.600/133, da Divisão de Educação Ação Social e 

Saúde ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Atribuir um apoio anual à Delegação de Ermidas-Sado, da Cruz Vermelha 

Portuguesa, no valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros). ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 -Tendo em conta a importância dos serviços prestados, por esta 

entidade, à população do Município de Santiago do Cacém; -----------------------------------------  

2 – Ao abrigo da alínea u) do n. º1 do art. º33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

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

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

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

ENTIDADE: SÉRGIO MANUEL FERREIRA NARCISO ---------------------------------------  

ASSUNTO: Direito de preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel localizado em 

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

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/500 de 09/12/2019 da Divisão do Ordenamento e 

Gestão Urbanística em nome de Miguel Alexandre Serrano da Silva. -------------------------------  

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

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

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

sito na Rua dos Plátanos, n.º 9, Bloco B5, R/C (fração I), em Vila Nova de Santo André, 
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inscrito na matriz sob o art.º 2495 e inscrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

606/19890306 - I. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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: JOAQUIM FILIPE SOLANO MAURICIO ----------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Rua do Parque, Bairro Porto Velho, nº 25, R/C Esquerdo, em Vila Nova 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/502, datado de 9/12/2019, da Divisão de Ordenamento 

Urbano de Gestão Urbanística, em nome de Joaquim Filipe Solano Maurício. --------------------  

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

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

localizado em Área de Reabilitação Urbana, relativamente à fração "A", correspondente cave 

do prédio urbano, situado no Bairro do Porto Velho, n.º 25, R/C Esquerdo, em Vila Nova de 

Santo André, artigo matricial n.º 1497 e inscrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1316/19910110-A, que se localiza na ARU 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 redacção), o Município 

de Santiago do Cacém (MSC) tem o direito de preferência nas transmissões 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 edifício, 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: RICARDO AUGUSTO MENDONÇA SAMPAIO CLETO --------------------  
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ASSUNTO: Direito de Preferência sobre a transmissão onerosa do imóvel sito na Área 

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

LOCALIZAÇÃO: Rua Do Mar, Bairro do Pica-Pau, Bloco 1.3, 1ª Andar Esquerdo A em 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/497, datado de 09-12-2019, da Divisão de 

Ordenamento de Gestão Urbanística, em nome de Ricardo Augusto Mendonça Sampaio Cleto. 

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

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

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

Bairro do Pica-Pau, Bloco 1.3, 1ª Andar Esquerdo A em Vila Nova de Santo André, freguesia 

de Santo André, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 5924, Fracção “G” (Habitação) e 

Fracção “P” (Estacionamento) descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 

1372/19910312, 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: Retirar a proposta para reformulação. ---------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: INSTITUTO DOS REGISTOS E NOTARIADO – PLATAFORMA CASA 

PRONTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração autónoma “AL”, correspondente a habitação, do prédio urbano 

situado no Bairro do Pinhal, Bloco C-1, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de Santo 

André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 31434 de 12/12/2019 – Processo 

2019/300.10.009/116 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

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

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

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

de Vila Nova de Santo André – Fração autónoma “AL”, correspondente a habitação, do prédio 

urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco C-1, em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 2506 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 596, da 

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

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

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

Município de Santiago do Cacém (MSC) tem direito de preferência nas transmissões a título 
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oneroso de terrenos ou edifícios situados em Área de Reabilitação Urbana (ARU), devendo o 

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

AUTOMÓVEIS DE SANTIAGO DO CACÉM – CASA PRONTA ----------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “A”, correspondente ao rés-do-chão esquerdo, do prédio urbano 

situado no Bairro do Liceu, n.º 23 em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André. 

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 31531 de 13/12/2019 – Processo 

2019/300.10.009/115 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística. --------------------------  

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

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

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

de Vila Nova de Santo André – Fração “A”, correspondente ao rés-do-chão esquerdo, do 

prédio urbano situado no Bairro do Liceu, n.º 23 em Vila Nova de Santo André, inscrito na 

matriz sob o artigo 1735 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 1499, da 

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

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

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

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

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

pedido ser submetido a deliberação da Reunião de Câmara. ------------------------------------------  

2- O direito de preferência visa possibilitar que o Município manifeste o interesse na 

aquisição de imóveis, para reabilitação e renovação do edificado, em áreas de relevante 

interesse municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

Assistente Operacional (Lubrificador), em regime de contrato de trabalho em funções 

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

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2019/250.10.101/20 -----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de Assistente Operacional (Lubrificador), 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: O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

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

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

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

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

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

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

Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 

tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 

ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 

pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 

de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com atletas com 

participações em provas nacionais e internacionais com elevada relevância ------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2019/850.10.500/2 – Serviço Municipal de Desporto ------  

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

PROPOSTA: Aprovar as minutas de protocolos de contrato programa de desenvolvimento 

desportivo com: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Flávio Miguel Mestre Pacheco na modalidade de Paraciclismo no valor de 931,45 €; --------  

2. Ana Filipa Alves Rodrigues dos Santos na modalidade de Ténis no valor de 1.188,55 €; ----  

3. Luís Carlos Inácio de Matos na modalidade de Atletismo no valor de 372,29 €; ---------------  

4. Paulo Jorge de Lima Morais na modalidade de Atletismo no valor de 507,52 €; ---------------  

5. Pedro Miguel da Silva Fragoso na modalidade de Motociclismo no valor de 741,56 €; -------  

6. Pedro Francisco Nunes Trindade na modalidade de Triatlo no valor de 186,89 €; -------------  

7. Bárbara Moreira Rodrigues Aguiar Magro na modalidade de motociclismo no valor de 

225,98 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Roberto David Casta Baião na modalidade de Trail no valor de 143,26 € -----------------------  

9. Pedro Moreira Rodrigues Varela de Matos na modalidade de motociclismo no valor de 

225,98 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Marco António Barreiro Ferreira na modalidade de Rali no valor de 109,77 €. ---------------  

11. Bruno Miguel de Jesus Raposo Rosa na modalidade de BTT no valor de 360,49 € ----------  

FUNDAMENTOS: 1- Os apoios concedidos pelo município possibilitam o desenvolvimento 

das actividades dos atletas que participam em iniciativas nacionais e internacionais de elevada 

relevância. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Ao abrigo do artigo 11.º do DL nº 273/2009, de 1 de outubro -------------------------------------  
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3- Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do regime jurídico das Autarquias Locais 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S. BARTOLOMEU DA SERRA ---  

ASSUNTO: Baile - Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e Licenciamento 

Especial de Ruído ------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Recinto de Diversão Provisória nº 

2019/450.10.221/113 e Especial de Ruído nº 2019/450.10.215/129 de 17/12/2019 da 

DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Associação, para a realização de 

baile a realizar no dia 31 de dezembro de 2019, na Sala de Convívio de S. Bartolomeu da  

Serra entre as 20.30h e as 06h. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 

Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e o 

Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reunião pelas dez horas e nove minutos.----------------------------------------- ------------------------  

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


