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ATA NÚMERO VINTE E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE. -------------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezassete, na Biblioteca Municipal 

Manuel José “do Tojal”, em Vila Nova de Santo André, compareceram o Senhor Álvaro dos 

Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 

dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, 

Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e 

Albano Joaquim Mestre Pereira, 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 onze horas. ----------------------  

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

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

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

O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou, por não ter estado presente na reunião. -------  

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  --------------------------------------------------  

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

--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------  

PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – SANTO ANDRÉ ------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que com a visita à Freguesia de Santo André, terminava o ciclo 

de visitas que ao longo dos quatro anos do atual mandato foram efetuadas, anualmente, nas 

oito freguesias. Acrescentou que esta tinha sido uma decisão tomada pelo Executivo que se 

tinha revelado altamente gratificante para o trabalho desenvolvido pela Autarquia, porque 

permitiu conhecer de perto as características de cada uma das freguesias e os problemas das 

suas populações. Mais referiu que a Freguesia de Santo André compreende uma área urbana 

significativa, bem como uma zona rural, para as quais é preciso dar respostas diferentes. ----  

O Senhor Presidente saudou os membros da Junta Freguesia presentes, o Senhor Presidente 

Jaime Cáceres e o Senhor Secretário, David Gorgulho. -------------------------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santo André, o qual começou por referir a sua satisfação por receber o Executivo 

Municipal, na reunião da Câmara Municipal descentralizada. Acrescentou que era muito 

gratificante as visitas dos eleitos da Câmara Municipal que, em conjunto com os eleitos das 

respetivas juntas de freguesia, podiam desta forma sentir melhor o pulsar das populações, 

ouvindo as suas reivindicações ao longo dos anos, as quais têm tentado satisfazer, 

considerando que era com grande coragem que a Câmara Municipal e as juntas de freguesia 

estavam todos os dias presentes, no terreno, para saberem o que as populações necessitam, 

o que os deixava também mais enriquecidos. -------------------------------------------------------  

Referiu ainda que a Câmara Municipal tem sabido responder positivamente aos problemas 

que lhe são colocados e que tem sido muito importante o trabalho de colaboração  

desenvolvido com a Junta de Freguesia, considerando que o mesmo deve prosseguir. --------  

Concluiu agradecendo a presença do Executivo Municipal na Freguesia. -----------------------  

O Senhor Vereador Paulo Gamito apresentou cumprimentos aos membros da Junta de 

Freguesia e agradeceu ao Senhor Presidente da mesma pelo trabalho desenvolvido durante 

os últimos doze anos.----------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PROBLEMAS COM O 

ELEVADO NÚMERO DE POMBOS ------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe, Senhor Miguel Monteiro Correia, 

residente na Cidade de Vila Nova de Santo André, no Bairro Porto Velho, perto do Parque 

Central, o qual informou que já tinha colocado à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia e à 

GNR, os problemas de sujidade causados pelos pombos, acrescentando que o Delegado de 

Saúde foi ao local, onde se inteirou da situação. Informou também que a Senhora residente 

no seu Bairro, e que dava de comer aos pombos, se comprometeu a deixar de o fazer. -------  

Mais informou que tinha sido convocado para uma reunião na Câmara Municipal, no dia 

vinte e oito do mês em curso, à qual não pode comparecer, pelo que, vinha solicitar uma 

resposta sobre este assunto. --------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que se tratava de uma situação que não era de 

fácil resolução, porque para apanhar os pombos era necessário atrair os mesmos para as 

gaiolas armadilhadas, o que só se conseguia quando eles tivessem fome. Acrescentou que a 

Câmara Municipal está a desenvolver esforços para resolver este problema, o qual também 

existe na Cidade de Santiago do Cacém, onde já se conseguiu apanhar milhares destas aves, 

armando gaiolas onde é possível. --------------------------------------------------------------------  

Mais informou que também se pretende criar um pombal, sem saída, no Parque Central, no 

sentido de atrair os pombos que circulam livres e proceder à sua esterilização.  ---------------  

Informou ainda que os condomínios estão também a colaborar com a Câmara Municipal 

para a resolução deste problema. --------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE SANTO ANDRÉ – OFICINA, EM GARAGEM ------------------------------  

O Senhor Miguel Correia deu conhecimento de que no R/C do Bloco 27, na Rua do Parque, 

Bairro do Porto Velho, funciona uma oficina, onde são reparadas viaturas, ficando o piso 

cheio de óleo, para além de ali se encontrarem várias viaturas abandonadas. -------------------  

O Senhor Presidente referiu que na visita, em curso, à Freguesia de Santo André, pôde 

observar algumas viaturas abandonadas, acrescentando que o mesmo acontece em vários 

pontos do Município, sendo que, para as retirar do espaço público, a Câmara Municipal terá 

de desenvolver um processo legal, o qual passa, nomeadamente pela identificação e 

notificação do proprietário da viatura, o que nem sempre é fácil e pode demorar algum 

tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PAVIMENTOS DEGRADADOS 

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe, Senhor António Serra Correia, o qual 

informou que o piso da Av. de Sines, uma das mais movimentadas da Cidade, está em 

progressiva degradação, no troço entre a Rotunda que se situa perto da Escola e o 

Intermarché, e que as passadeiras, em frente à Escola, apresentam fissuras, considerando que 

era necessária uma intervenção no tapete daquelas vias. ------------------------------------------  

Mais referiu que foram feitos novos pavimentos nalgumas ruas da Cidade, mas ficou 

esquecido o passeio, em frente à Escola Nº 2. ------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que têm vindo a ser feitas várias intervenções nos pavimentos, 

em todo o Município, incluindo a Freguesia de Santo André, dando resposta às situações 

mais urgentes, tendo em conta os recursos financeiros disponíveis para o efeito, 

acrescentando que, logo que possível, serão reparados os pisos que se encontram 

degradados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

MEIOS OPERACIONAIS DA PROTEÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO -------------------  

O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que, havia cerca de um mês, tinha colocado uma 

questão, em reunião de Câmara, relacionada com os meios operacionais disponíveis para 

responder na época de fogos, fazendo agora uma sugestão no mesmo âmbito, no sentido de, 

na próxima reunião da Câmara Municipal o representante operacional da Proteção Civil 

estar presente na mesma, no sentido de informar sobre os meios disponíveis e o plano 
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existente para responder a eventuais situações de perigo, bem como sobre a interligação 

existente com os municípios vizinhos. ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que a coordenação das operações no âmbito da Proteção 

Civil é feita pelo Comando Distrital. -----------------------------------------------------------------  

Mais referiu que compreendia as preocupações do Senhor Vereador Paulo Gamito sobre  

esta matéria, relativamente à qual o Senhor Vereador que tem o Pelouro, Albano Pereira, 

poderá fazer o levantamento da situação.  ----------------------------------------------------------  

Acrescentou que a informação que tinha era de que houve alteração do Comando, havia 

cerca de três meses, e que a situação de coordenação das operações estava a ser cuidada, 

sendo que, recentemente, num grande incêndio, no sítio dos Bicos, onde atuaram os 

bombeiros e meios aéreos, os meios funcionaram de forma devidamente coordenada. --------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – CEDÊNCIA DE TERRENOS AO 

INSTITUTO PIAGET – CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO COM O MUNICÍPIO 

O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que voltava a colocar este assunto, pela terceira 

vez, em reunião da Câmara, no sentido de ficar esclarecido sobre o uso que está a ser dado 

aos trinta e três hectares de terreno que foram cedidos pelo Município ao Instituto Piaget e 

sobre o cumprimento dos objetivos previstos no Protocolo de cedência dos mesmos. --------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que tem estado em contacto com o Instituto 

Piaget e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), acompanhando o interesse 

deste no processo de aquisição das instalações da Universidade, o qual está dependente da 

libertação de verba por parte do Ministério das Finanças, sendo que, preveem a conclusão 

do processo no próximo mês de setembro. ---------------------------------------------------------  

Mais informou que o que está previsto relativamente à área de terreno que foi cedida ao 

Instituto Piaget é que este fique com o terreno da Unidade Hoteleira e mais uma parcela 

junto à mesma, passando parte das instalações da Universidade para o IEFP, ficando o 

Piaget com uma parte das mesmas, bem como com o terreno onde está o edifício inacabado 

e onde estão outras instalações cobertas, passando para o Município uma parcela de terreno, 

sita entre estas instalações, sendo criados três lotes, dos quais, dois ficarão para o Piaget e 

um para o Município. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que gostaria que fosse tido em conta que existe 

um Protocolo entre o Município e o Instituto Piaget, alertando para que o mesmo seja 

novamente analisado. ----------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que, nos últimos anos, tem existido um claro desinvestimento naquele espaço, 

com pouca ou praticamente nenhuma atividade no Ensino Superior, com os alunos a serem 

reencaminhados para outros estabelecimentos de ensino no País. Acrescentou que o 

protocolado ia no sentido da Unidade Hoteleira construída funcionar como Hotel escola, 

onde os alunos da Universidade iriam praticar.  ----------------------------------------------------  

Acrescentou que na procura da solução para a situação criada naquele terreno, a Câmara 

Municipal deve ter bem patente os objetivos constantes no Protocolo, sob pena de, no 

futuro, os eleitos virem a ser acusados de beneficiarem uma entidade em prejuízo de outras. 

O Senhor Presidente recordou que, no âmbito da revisão do Protocolo, foi assumido que o 

Hotel funcionaria como tal e não como centro de estágios.---------------------------------------  

Mais esclareceu que sendo colocados em causa os pressupostos que levaram à cedência 

daquele terreno, restaria ao Município avançar com uma ação litigiosa, sendo o mesmo 

obrigado a pagar as benfeitorias existentes. Acrescentou que, existindo a alternativa do 

IEFP,  a qual passa pela criação da um grande Centro de Formação naquelas instalações, o 

que será importante para o Município e para a região, será esta a melhor opção. --------------  

Informou ainda que a decisão a tomar terá de ser submetida à Assembleia Municipal, sendo 

que a próxima sessão ordinária da mesma terá lugar na primeira quinzena de setembro, 

tendo em conta as eleições autárquicas no final daquele mês, pelo que, a situação só ficará 
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resolvida no próximo mandato. Acrescentou que, se continuar a desempenhar as funções de 

Presidente da Câmara Municipal, irá defender aquela solução. -----------------------------------  

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

FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO DA SERRA – EVENTO SOLIDÁRIO 

“ENCONTROS COM O FADO” -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente enalteceu esta iniciativa, a qual teve lugar, na noite de vinte e três de 

junho, na Sede daquela Freguesia, organizada pela Junta de Freguesia de S. Francisco e 

artistas locais, contando com a presença de mais de quinhentas pessoas, tendo como 

objetivo ajudar o Centro de Dia local, o qual tem vindo a enfrentar algumas dificuldades.-- -  

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

ENCERRAMENTO DA 18ª MOSTRA DE TEATRO ----------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que, mais uma vez, a Associação de Tetro AJAGATO teve a 

capacidade de organizar uma Mostra de Teatro, no Município e nas freguesias, como tem 

vindo a acontecer nos últimos anos, com a particularidade de, no ano em curso, terem 

levado pequenos contos às freguesias, considerando que era de reconhecer o excelente 

trabalho que a Associação tem vindo a desenvolver. ----------------------------------------------  

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

-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e um de 

junho do corrente ano, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.953.163,69€ (Dois milhões novecentos e cinquenta e 

três mil cento e sessenta e três euros e sessenta e nove cêntimos).-------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 345.011,03€ (Trezentos e quarenta e cinco mil e onze 

euros e três cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezassete/Dois Mil e Vinte. -------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Um – Aprovar a sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 

o número cento e dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/9, de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos senhores 

vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU.---------  

Três abstenções, sendo duas, dos senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniela 

Martins, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------  

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

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

ASSUNTO: Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 

Dezassete/Dois Mil e Vinte. -------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. --------------  

PROPOSTA: Um – Aprovar a sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 

Mil e Dezassete /Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata 

com o número cento e onze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos senhores 

vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU.---------  

Três abstenções, sendo duas, dos senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniela 

Martins, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------  

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

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

ASSUNTO: Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete. --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 

barra um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezassete. -------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete,  

documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e doze, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros do 

Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 

fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos senhores 

vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU.---------  

Três abstenções, sendo duas, dos senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniela 

Martins, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------  

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

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

ASSUNTO: Aumento do Capital Social da AGDA – Águas Públicas do Alentejo S.A -  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/150.10.702/39 – Gabinete de Apoio ao Presidente (GAP).  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência para a AMGAP do valor de 131.234,84€, repartido 

pelos anos de 2017 e 2018 (em duas parcelas de igual valor). ------------------------------------  

O pagamento referente a 2017, no montante de 65.617,42€ deverá ser efetuado em duas 

prestações de igual valor ou seja: --------------------------------------------------------------------  

1.ª prestação até 30 de junho de 2017 no valor de 32.808,71€. ----------------------------------  

2.ª prestação até 15 de dezembro de 2017 no valor de 32.808,71€. -----------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Por deliberação da Assembleia Municipal de 31 de agosto de 

2015 foi aprovado o aditamento ao Contrato de Parceria Pública, e anexos que dele faziam 

parte integrante, entre o Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, 

Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, 

Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, 

Viana do Alentejo e Vidigueira. ----------------------------------------------------------------------  

Também nessa data foi aprovado pela Assembleia Municipal o aditamento ao Contrato de 
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Gestão, e anexos que dele faziam parte integrante, entre o Estado Português e os Municípios 

de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, 

Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do 

Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. ---------------------------------  

Os aditamentos citados tiveram em conta quer à aproximação do final do primeiro período 

quinquenal, que implicava uma revisão tarifária, quer a mudança do quadro económico e 

financeiro, decorrente do PAEF – Memorando da Troika (BCE_FMI_UE), que condicionou 

a execução dos “contratos de parceria e gestão”, bem assim e em particular, a execução do 

“modelo técnico global” (investimentos), previsto ser executado com apoios financeiros do 

QREN/PVOT e a redução das transferências do Orçamento de estado para os Municípios, 

entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o seu inicio em junho de 

2014 e que estaria então consubstanciado em alterações aos documentos que regulam a 

parceria (contrato de parceria pública e contrato de gestão). -------------------------------------  

Na Assembleia Intermunicipal da AMGAP realizada a 03 de março de 2017, foi aprovada a 

proposta de subscrição do capital social da AGDA, por parte dos Municípios e da AMGAP, 

para cumprimento do Contrato de Parceria e do EVEF, assinado entre o Estado os 

Municípios a 22 de dezembro de 2015. -------------------------------------------------------------  

Esta subscrição será feita em partes iguais de 50%, nos anos de 2017 e de 2018, com o 

contributo da AMGAP no valor de 20% da totalidade do capital social, correspondente a 

1.778,995€, cujo valor será igualmente distribuído em partes iguais nos anos de 2017 e 

2018. Através da circular 003/AMGAP/17 de 09 de março, foram enviados para o 

Município de Santiago do Cacém os mapas correspondentes aos cálculos da subscrição do 

capital social, que corresponde ao anexo 1. --------------------------------------------------------  

Foi ainda solicitado que, para cumprimento da deliberação atrás referida, o pagamento do  

Município de Santiago do Cacém no ano de 2017, correspondente a 65.617,42€ deverá ser 

liquido, a 1.ª prestação até 30 de junho de 2017 e a 2.ª prestação até 15 de dezembro de 

2017, no valor de 32.808,71 euros, cada prestação. -----------------------------------------------  

Pelo exposto propõe-se que este assunto seja deliberado em reunião de Câmara para 

aprovação do pagamento, nos moldes atrás descritos. --------------------------------------------  

De Direito: O disposto no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime 

das parcerias entre o Estado e as autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas 

municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de 

gestão de resíduos urbanos. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ALENTEINVESTE – COMPRA E VENDA DE BENS 

IMOBILIÁRIOS, LDA. -----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão de Posição Contratual – Protocolo de Cedência de Pavilhão 

na Zona de Indústria Ligeira. ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua do Mercado – Vila Nova de Santo André. ----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2000/300.50.201/2, de 15 de março de 2000, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a transmissão da posição contratual que a ALENTEINVESTE –

COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, LDA., detém no Protocolo celebrado 

com o Município de Santiago do Cacém, relativo ao prédio urbano inscrito na matriz predial 

da freguesia de Santo André sob o artigo 2 043º, junto ao Mercado Municipal, para a 

empresa ASSIS FERNANDES & HELENA FERNANDES, LDA., pessoa coletiva 

registada sob o nº 514 468 394, com sede em Rua Barbosa do Bocage, Lote 303, em Fernão 

Ferro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33º do 

RegimeJurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --  

Dois – De acordo com o solicitado por requerimento datado de 21 de junho de 2017. -------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD DE DEIXA-O-RESTO ------------------------------------  

ASSUNTO: Encontro Motard - Isenção de Taxas de Licenciamento Especial de 

Ruído. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/35 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/29 de 

13/06/2017.Informação nº 9121/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/21/06/2017. -----------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização do Encontro Motard organizado pelo Grupo Motard de 

Deixa-o-Resto no Campo de Futebol de Deixa-o-Resto no dia e 08 de julho de 2017, através 

da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da taxa de ruído e de Diversão 

Provisória no valor de 27,40€. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - O Grupo Motard de Deixa-o-Resto tem vindo a desenvolver 

iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. --------------------------------------------  

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

nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ ------------------------------  

ASSUNTO: Festa de verão. ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/40 de 

20/06/2017.Informação nº 9461/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/23/06/2017. -----------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização da “Festa de verão” integrada nas Comemorações das 

Festas da Cidade em Vila Nova de Santo André no dia 30 de junho e 01 de julho  de 2017, 

através da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da taxa de ruído na via 

publica no valor de 21,07€. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - A Junta de Freguesia de Santo André tem vindo a desenvolver 

iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. --------------------------------------------  

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

nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo número 04/DOGU/SAU, de dois mil e dezassete, da Secção de 

Administração Urbanística ---------------------------------------------------------------------------- 

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

TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 

na presente ata com o número cento e treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-------  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: NUCLISOL – JEAN PIAGET ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Isenção de pagamento de taxas para emissão de alvará de utilização para 

Creche e Jardim de Infância. ----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro 298 Fogos - Vila Nova de Santo André. ----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 07/2017/51/0 datado de 22.05.2017da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística em nome de Nuclisol- Jean Piaget. -------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da isenção do pagamento de taxas para emissão do alvará 

de utilização no valor de 470,73€.  ------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1.º - A Nuclisol – Jean Piaget é uma instituição particular de 

solidariedade social (IPSS), cuja natureza, nos termos do Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de 

fevereiro na redação em vigor (estatuto das IPSS’S), artigo 8º equipara automaticamente a 

pessoas coletivas de utilidade pública.---------------------------------------------------------------- 

2.º - O Regulamento Municipal de Taxas estatui na alínea a), n.º 1 do artigo 8º a isenção de 

pagamento de taxas de urbanismo quando as operações urbanísticas a realizar forem 

destinadas a utilização própria de pessoas coletivas de direito público, direito privado ou de 

utilidade pública administrativa, às quais a lei também confira tal isenção. --------------------- 

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

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

ASSUNTO: Utilização da reserva de recrutamento - Procedimento concursal para 

recrutamento de 1 Assistente Operacional (Motorista de Pesados), em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 5-TI/DGRH/2016. -------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. --------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar, o recrutamento de trabalhadores, através da utilização da reserva de 

recrutamento interna constituída em resultado do procedimento concursal para ocupação de 

um posto de trabalho de Assistente Operacional (Motorista de Pesados), em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo como número 

máximo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: O recrutamento dos trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal é precedido de 

aprovação do órgão executivo. ----------------------------------------------------------------------  

Há reserva de recrutamento no procedimento concursal supra identificado, verificando-se 

necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho vagos no mapa de pessoal. ---------  

Em caso de impossibilidade de ocupação de postos de trabalho por trabalhadores detentores 

de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado, podem as entidades 

empregadoras públicas recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou 

sem vínculo de emprego público. Foi autorizado que ao procedimento se candidatassem 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. --------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------  

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

IMPRENSA - Tomado conhecimento. --------------------------------------------------------------  

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 

desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 

treze, de doze de setembro. ---------------------------------------------------------------------------   

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

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

reunião pelas doze horas e  vinte e cinco minutos. -------------------------------------------------  

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

Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de 

Secretário. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


