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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Resolução do Conselho de Ministros n.o 63/2004
Com a publicação da Lei n.o 107-B/2003, de 31 de
Dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para
2004, a matéria da transmissão do património imobiliário do Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado (IGAPHE), constituído pelo
parque habitacional edificado e equipamentos que o
integram, passou a ter novo enquadramento legal.
Com o objectivo de unificar e agilizar o processo de
transferência do referido património para outras entidades, o artigo 5.o da Lei do Orçamento do Estado
para 2004 dispõe que o IGAPHE pode, sem exigir qualquer contrapartida, transferir o património aí referido
para os municípios, para as empresas de capital maioritariamente municipal, para as instituições particulares
de solidariedade social e para as pessoas colectivas de
utilidade pública administrativa, desde que prossigam
fins assistenciais e demonstrem deter capacidade para
o gerir.
Constata-se, na presente data, existir ainda um património significativo por transferir, designadamente o
situado em municípios que, nuns casos, já expressamente
declararam a não aceitação e, noutros, fizeram depender
a aceitação de exigências e condições não previstas na
lei e que, por esse facto, não foram consideradas
procedentes.
Por outro lado, o artigo 5.o da Lei do Orçamento
do Estado para 2004, ao definir o actual elenco de possíveis candidatos a transmissários do referido património
do IGAPHE, coloca-os no mesmo plano, contrariamente ao estabelecido no anterior enquadramento legal
que dava preferência aos municípios.
Torna-se, pois, necessário definir critérios que permitam a selecção da entidade para a qual o património
possa ser transmitido.
Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Aprovar a metodologia e critérios para a selecção
das entidades a quem, nos termos do artigo 5.o da Lei
n.o 107-B/2003, de 31 de Dezembro, poderá ser transmitido o património do Instituto de Gestão e Alienação
do Património Habitacional do Estado (IGAPHE) identificado nesse normativo, previsto no anexo n.o 1 à presente resolução, da qual faz parte integrante.
2 — Os representantes do IGAPHE e do Instituto
Nacional de Habitação (INH) que integrarão as comissões de avaliação e selecção são nomeados por despacho
conjunto dos Secretários de Estado do Tesouro e Finanças e da Habitação, sob proposta do IGAPHE e do
INH, respectivamente.
3 — As candidaturas são analisadas no prazo de
30 dias a contar da respectiva apresentação, findo o
qual a comissão referida no número anterior apresentará
ao IGAPHE, para aprovação, um relatório fundamentado, acompanhado de proposta de atribuição do património a transferir por este.
4 — Não sendo apresentadas candidaturas no prazo
a estipular no anúncio, o património em causa poderá
ser transmitido a qualquer das entidades referidas no
n.o 1 do artigo 5.o da Lei n.o 107-B/2003 que, após essa
data, se candidatem à transferência desse património,
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desde que comprovem, perante o IGAPHE, preencher
os requisitos referidos no n.o 2, alínea b), do anexo n.o 1
à presente resolução, procedendo-se à selecção do candidato em função da ordem de apresentação da respectiva candidatura.
5 — A alienação dos fogos de habitação social, por
parte das entidades referidas no n.o 1 do artigo 5.o da
Lei n.o 107-B/2003, de 31 de Dezembro, poderá ser efectuada nas condições já previstas para os municípios,
seguindo o mesmo regime.
6 — O IGAPHE reserva-se o direito de não transferir
o património caso as entidades não reúnam as condições
entendidas por convenientes.
Presidência do Conselho de Ministros, 6 de Maio de
2004. — O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
ANEXO N.o 1
Metodologia e critérios para a selecção das entidades às quais,
nos termos do artigo 5.o da Lei n.o 107-B/2003, de 31 de
Dezembro, poderá ser transmitido o património do IGAPHE.

1 — O Instituto de Gestão e Alienação do Património
Habitacional do Estado (IGAPHE) deverá promover
a publicação de anúncios em dois jornais diários de
âmbito nacional e em dois jornais da região de cada
um dos municípios onde exista património a transferir.
As referidas publicações constituem um convite dirigido às entidades previstas no artigo 5.o da Lei
n.o 107-B/2003, de 31 de Dezembro, para que estas,
querendo, declarem, por escrito, estarem interessadas
em receber, sem qualquer contrapartida, a propriedade
de prédios ou suas fracções que constituam agrupamentos habitacionais ou bairros, incluindo os espaços existentes de uso público e equipamentos, bem como os
direitos e obrigações a estes relativos e aos fogos em
regime de propriedade resolúvel.
2 — Dos anúncios referidos no número anterior
deverá constar:
a) O património a transmitir;
b) A indicação de que o património só poderá ser
transmitido para entidades, dentro do elenco
referido, que preencham, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
i) Prossigam fins assistenciais;
ii) Tenham capacidade para gerir o património a transferir ao qual se candidatam;
iii) Não se encontrem em estado de falência,
de liquidação, de cessação de actividade,
sujeitas a qualquer meio preventivo da
liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou tenham o respectivo processo pendente;
iv) Tenham a sua situação regularizada relativamente a contribuições e impostos ao
Estado Português;
v) Tenham a sua situação regularizada perante o IGAPHE e o Instituto Nacional
de Habitação (INH);
c) A possibilidade de as declarações de aceitação
serem apresentadas conjuntamente por mais de
uma entidade nos casos em que o número de
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fracções a transferir seja igual ou superior a 500
em cada município;
d) A advertência de que as declarações de aceitação do património deverão, sob pena de não
poderem ser consideradas as respectivas candidaturas:
i) Identificar que se referem à totalidade
do património descrito no anúncio;
ii) Ser acompanhadas por documentos comprovativos do cumprimento, por parte da
entidade interessada nesse património,
de todos os requisitos definidos na alínea
anterior;
e) A advertência de que as declarações de aceitação de património deverão, ainda, ser acompanhadas de outros documentos contendo a
informação que a entidade interessada repute
necessária e suficiente para a sua avaliação, nos
termos e para os efeitos referidos na alínea i)
deste número, sob pena de, caso venha a verificar-se a situação aí prevista, poderem vir a
não ser consideradas;
f) A data limite para entrega das declarações e
documentos referidos nas alíneas c) e d);
g) O local onde essas declarações e documentos
deverão ser entregues ou para onde deverão
ser enviados;
h) As modalidades de envio das declarações e dos
documentos;
i) A indicação de que, no caso de duas ou mais
entidades declararem estar interessadas no
mesmo património, a selecção será efectuada
com base na apreciação global dos seguintes
critérios:
i) Proximidade da intervenção da entidade
candidata ao património a transmitir;
ii) Experiência da entidade candidata na
área da habitação social;
iii) Dimensão e estado de conservação do
património propriedade da entidade candidata;
iv) Recursos humanos vocacionados para a
gestão do património;
j) A composição da comissão de avaliação e selecção, que deverá contar sempre com a participação de:
i) Um representante do IGAPHE, que preside;
ii) Um representante do INH;
iii) Um representante do município onde se
situa o património a transmitir, designado
por este, ou, em caso de não ser possível,
um representante do Secretário de
Estado do Tesouro e Finanças.
Resolução do Conselho de Ministros n.o 64/2004
Considerando que o Estado é proprietário e o Exército Português tem a seu cargo a gestão e a manutenção
do Museu Militar de São Jorge, construído em 1985
com a intenção de assinalar e dignificar o local onde
decorreu a Batalha de Aljubarrota;
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Considerando que este Museu se encontra edificado
no prédio militar n.o 2/Porto de Mós, designado «Campo
de Aljubarrota»;
Considerando que se encontra aí a Capela de São
Jorge, classificada como monumento nacional, construída em 1393, a assinalar o local onde durante a Batalha de Aljubarrota esteve o estandarte de D. Nuno Álvares Pereira;
Considerando que, face à importância histórica e cultural da Batalha de Aljubarrota, importa aumentar o
seu conhecimento por parte dos portugueses, criando
condições para o acolhimento de visitantes;
Considerando o interesse e a disponibilidade da Fundação Batalha de Aljubarrota para a valorização do
Museu Militar através da edificação de um novo edifício
que integrará o actual Museu e a sua transformação
em centro de estudos da Batalha de Aljubarrota;
Considerando, ainda, que as bases da política e do
regime de protecção e valorização do património cultural estabelecido pela Lei n.o 107/2001, de 8 de Setembro, integram as acções promovidas pelo Estado, visando
assegurar a efectivação do direito à cultura e à fruição
cultural;
Considerando que, nos termos da mesma lei, é permitido o estabelecimento de acordos com entidades particulares vocacionadas para a defesa e prossecução de
interesses públicos na área do património cultural;
Considerando as responsabilidades do Ministério da
Defesa Nacional na preservação e valorização do património cultural de natureza militar que lhe está afecto;
Considerando, ainda, que a Fundação Batalha de
Aljubarrota é a única entidade privada de utilidade
pública com condições, interesse e disponibilidade
necessários para desenvolver programas, projectos e
acções tendentes à valorização daquela zona, tendo em
vista a reconstituição das condições naturais onde no
século XIV decorreu a Batalha de Aljubarrota;
Considerando, por outro lado, que a política de
modernização das Forças Armadas prossegue objectivos
de reorganização, nomeadamente a racionalização e o
redimensionamento das instalações que se encontram
manifestamente inadequadas à função militar;
Considerando que o prédio militar n.o 2/Porto de Mós,
designado «Campo de Aljubarrota», integra o domínio
militar e que outra utilização fora daquele âmbito torna
necessária a sua desafectação daquele domínio;
Considerando, finalmente, que o Decreto-Lei
n.o 32/99, de 5 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 131/99, de 28 de Agosto, prevê
a desafectação do domínio público militar de tais
imóveis;
Tendo presente que, conforme o disposto no n.o 1
do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 32/99, de 5 de Fevereiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.o 131/99, de
28 de Agosto, a desafectação do domínio público militar
é feita por resolução do Conselho de Ministros:
Assim:
Ao abrigo do n.o 1 do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 32/99, de 5 de Fevereiro, alterado pela Lei
n.o 131/99, de 28 de Agosto, e nos termos da alínea g)
do artigo 199.o da Constituição, o Conselho de Ministros
resolve:
1 — Desafectar do domínio público militar e integrar
no domínio privado do Estado o prédio militar

