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ATA NÚMERO TRINTA E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TREZE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZOITO. ---------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, 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 
Carrajoula 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 da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, às nove horas 
e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
RIBEIRA DE BRESCOS – LIMPEZA - PONTO DE SITUAÇÃO. ----------------------------   
O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou sobre o que vai ser feito para evitar o 
problema das inundações da via que se verificou nos anos anteriores, tendo em conta que 
estava a chegar a época das chuvas. -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que, no dia anterior, tinha contactado a Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), para saber qual o desenvolvimento das ações que tinham 
sido acordadas com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) relativas 
àquela situação.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que é preciso proceder à caracterização das árvores que se encontram no leito 
da Ribeira, sendo que algumas terão que se cortadas e outras deverão ficar para segurar os 
taludes da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que transmitiu ao ICNF que era preciso avançar rapidamente com estas ações, 
para garantir a acessibilidade à população. --------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que esta não é uma matéria da competência da Câmara Municipal, mas a 
Autarquia pretende, desde o início do problema, colaborar no sentido da resolução do mesmo. 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INFORMAÇÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA NO 
MUNICÍPIO. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre a resposta a este assunto que tinha 
solicitado havia alguns meses. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que tinha ideia que a informação em causa já tinha 
sido fornecida, via e-mail, o que ia confirmar. ----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFORÇO DE SINALIZAÇÃO NA CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM --------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que havia falta de sinalização com a indicação do 
Parque Urbano do Rio da Figueira e outros pontos turísticos, considerando que a sinalização 
devia ser reforçada. ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a sinalização de vários locais de interesse na Cidade tinha 
sido reforçada havia pouco tempo, com a colocação de placas nas novas rotundas. ---------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM - COBERTURA DA PRAÇA DE TÁXIS ---------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que parte da cobertura tinha sido danificada por uma 
viatura de maior porte, tendo sido colocados alguns pins no local para evitar outra situação, o 
que não é muito estético. Acrescentou que aquela cobertura está degradada e suja dos pombos, 
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sendo que, a parede do edifício da Rodoviária também está muito suja, devendo ser lavada ou 
pintada, para mudar o mau aspeto daquele espaço. -----------------------------------------------------  
Acrescentou que há demasiados pombos naquele local. -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que está a ser avaliada a questão referente à cobertura da Praça 
de Táxis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sobra a proliferação de pombos, referiu que se tratava de um problema geral, de âmbito 
nacional, acrescentando que está a ser desenvolvido um conjunto de ações para minimizar este 
problema, as quais terão que ser avaliadas, para apurar se são suficientes. -------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que as estruturas danificadas estão nas oficinas, 
onde serão pintadas, para voltarem a ser colocadas. ----------------------------------------------------  
Informou também que já foram apanhados mais de dois mil pombos na Cidade de Santiago do 
Cacém, mas que estes se continuam a reproduzir. Acrescentou que nem sempre é possível 
encontrar locais para colocar as armadilhas, e que muitas pessoas não querem que se apanhe 
os pombos e dão comer aos mesmos, contribuindo assim para a sua proliferação. ----------------  
Mais informou que na Cidade de Vila Nova de Santo André os condomínios têm colaborado 
no processo de captura dos pombos, sendo que, a Loja do Condomínio tem apanhado poucos 
pombos com as armadilhas.  -------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que estas aves são uma praga e que a Autarquia não os pode matar, só os pode 
capturar, os quais são depois levados para Reservas. ---------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RECRUTAMENTO DE PESSOAL AUXILIAR/TAREFEIROS PARA AS ESCOLAS 
DO MUNICÍPIO. ------------------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente informou que já tinha saído o despacho da Tutela autorizando os 
agrupamentos de escolas a abrirem concurso para recrutamento do pessoal auxiliar, em falta, 
com uma redução de vinte e oito para vinte e uma horas, o que não será suficiente para 
responder às necessidades. Acrescentou que, dado o atraso no processo, não vai ser possível 
iniciar o novo Ano Letivo com o pessoal auxiliar necessário. Existindo também a preocupação 
de não haver interessados, tendo em conta a precariedade das funções e a baixa remuneração, 
as quais compreendem entre três e meia a quatro horas, pagas a três euros e oitenta e cinco 
cêntimos à hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que está marcada uma reunião no Agrupamento, a qual terá lugar na presente 
data, para avaliar a situação. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu lamentar esta situação e considerou que a redução do 
número de tarefeiros e as condições de recrutamento dos mesmos eram um absurdo. ------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que se trata de uma situação preocupante e que a 
redução do número de horas se vai traduzir na perda de qualidade do serviço em causa. --------  
Mais referiu que o despacho da Tutela tinha saído no dia anterior e que os procedimentos do 
concurso só estarão concluídos dentro de um mês, sendo que, a Câmara Municipal não pode 
assegurar esta responsabilidade do Ministério da Educação. ------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o pessoal auxiliar colocado pela Câmara Municipal no Pré-
Escolar tem apoiado, pontualmente, na receção das crianças do 1º Ciclo, mas não o pode fazer 
de forma continuada, pondo em causa a qualidade do serviço que é da responsabilidade da 
Autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de setembro 
do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.681.826,89€ (dois milhões seiscentos e oitenta e um 
mil oitocentos e vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos). ---------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 155.181,84€ (cento e cinquenta e cinco mil cento e 
oitenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos) ---------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aquisição de um autocarro de 55 lugares. --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo com a refª 2018/300.10.005/210, da Secção de Aprovisionamento 
e Património. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento por concurso público, para aquisição 
de um autocarro de 55 lugares, ----------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar, para cumprimento do previsto nos nºs 1 e 3 do artº 47º do CCP, que se defina 
como preço base do procedimento o valor de 236 000,00 €. ------------------------------------------  
Três – Aprovar o programa do procedimento, o caderno de encargos, e a minuta do anúncio,  
de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP, documentos que são dados como 
reproduzidos na presente Ata, com o número cento e dezanove, ficando arquivados na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quatro - Aprovar, em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 2 do artº 46-Aº do 
Código dos Contratos Públicos, pese embora o preço base do procedimento ser superior a 135 
000,00 €, a não divisão em lotes, uma vez que o objeto do procedimento é tecnicamente 
incindível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 
art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: ------------------  
Presidente – José Pereira Gonçalves, ---------------------------------------------------------------------  
Vogal – Susana Espada, ------------------------------------------------------------------------------------  
Vogal – Nuno Franco, ---------------------------------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – Octávio Gonçalves,---------------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – Ana Paula Oliveira. --------------------------------------------------------------------  
Seis – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal Susana 
Espada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sete – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, seja 
delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) - Em face da necessidade de aquisição de um novo autocarro, para dar 
resposta às exigências dos serviços a prestar pelo Município; ----------------------------------------  
b) - O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, de acordo 
com o estabelecido na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, 
cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j) do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: NUNO ANDRÉ FERRÃO FUSCO ---------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão da Posição Contratual - Bar e duas Lojas, situadas no edifício 
denominado “Terminal Rodoviário”. ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2001/300.50.201/3, de 16 de agosto de 2001 da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
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PROPOSTA: Autorizar a transmissão do arrendamento do Bar e duas Lojas, situadas no 
edifício denominado “Terminal Rodoviário”, sito em Vila Nova de Santo André, para o 
Senhor Paulo Jorge Duarte de Oliveira. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------  
DOIS – De acordo com o solicitado pelo senhor Nuno André Ferrão Fusco. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ. --------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze, de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.162,05 € (três mil 
cento e sessenta e dois euros e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  
DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de Viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quinze de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.673,49 € (dois mil 
seiscentos e setenta e três euros e quarenta e nove cêntimos) referente ao seguro de viaturas da 
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  
DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---  
REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento 2018/450.10.221/69 e de 2018/450.10.215/79 de 
21/08/2018 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Associação de Moradores do 
Salão Comunitário da Sonega para a realização dos Bailes/Matinés nos dias 18, 22 e 23 de 
setembro de 2018 entre as 14h e as 22h. -----------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CERCAL DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezasseis, de dois mil e dezoito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.300,33 € (quatro mil e 
trezentos euros e trinta e três cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ----------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  
DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: “CIRCO ATLAS” ------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Recinto Itinerante --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Recinto Junto ao Campo de Futebol Alternativo de Santiago do Cacém. --  
REFERÊNCIA: Processo de Licenciamento Nº 2018/450.10.221/66 de 17 de agosto de 
2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Se aprove o Licenciamento de Recinto Itinerante para a realização dos 
espetáculos do “Circo Atlas” nos dias 14 a 16 de setembro de 2018 no Recinto Junto 
aoCampo de Futebol Alternativo de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto no nº3 do artigo 35º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------  
É competência da Câmara Municipal a emissão de Licenças de Recinto Itinerantes, ao abrigo 
da alínea a) do nº 1 do artigo 6º do Decreto-Lei 309/2002, de 16/12, conjugado com o 
Decreto-Lei nº 268/2009, de 29 de setembro. -----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
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.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e trinta 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 
 

________________________________________________ 
 
 


