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ATA NÚMERO QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E QUATRO DE JANEIRO DE DOIS 

MIL E DEZANOVE. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar 

Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 

Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar 

a reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira não votou, por não ter estado presente na reunião. ----------  

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

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

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

----- PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO -------- 

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – OBRAS NA RUA DO GALEÃO ------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra aos moradores da Rua do Galeão, inscritos para o 

efeito, começando por intervir o Senhor Luis Barbosa, referindo que muitos dos residentes na 

Banda 2, onde existem cento e sessenta e oito apartamentos e sessenta e duas garagens, 

contestam as obras em curso, acrescentando que querem os melhoramentos naquela via, mas 

não da forma como estão a ser executados, apresentando um desenho daquelas obras com os 

erros que detetaram, com “ exemplificação das implicações na segurança de pessoas e bens”. 

Informou que, em 1985, um canteiro que foi construído numa extremidade daquela via, para 

minimizar as correntes das pluviais, provocou inundações nas garagens, temendo que se volte 

à mesma situação com as obras em curso. Acrescentou que ficará também comprometida a 

recolha do lixo, se existirem viaturas paradas junto aos mesmos.  -----------------------------------  

Mais referiu que continuam a achar que o espaço livre previsto entre as garagens e a via é 

insuficiente, porque as pessoas para abrirem as garagens têm que se colocar na mesma, 

podendo ser colhidas por alguma viatura, e se alguém for a passar em frente da garagem pode 

ser atingida com o portão. ----------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que o projeto das obras contém muitos erros, o que não era positivo para a 

reputação do técnico que o elaborou, acrescentando que está habituado ao rigor e ao 

cumprimento dos tempos definidos para a realização dos trabalhos. --------------------------------  

Concluiu, convidando o Senhor Presidente da Câmara a ir ao local, para uma simulação da 

entrada de uma viatura nas garagens nas condições resultantes das obras em curso. --------------  

Interveio em seguida o Senhor Orlando Silva, considerando que a correção da situação em 

apreço era uma questão de bom senso, acrescentando que Santo André já era um aborto 

urbanístico que não devia ser piorado.  -------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que, possivelmente, ficaria mais barato à Câmara Municipal criar condições para 

o estacionamento num espaço livre que existe perto daquela via, o que seria mais simples e 

evitaria criar conflitos com as pessoas. -------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda o seu desacordo com as passadeiras demasiado elevadas que foram introduzidas 

em algumas vias daquela Cidade, não conhecendo outras iguais no País. --------------------------  
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Interveio o Senhor Armando Lima, começando por referir que não era verdade que não 

queriam as obras como algumas pessoas dizem, o que não querem é que as obras sejam feitas 

da forma como foram projetadas. Mais referiu que foi o primeiro morador naquela Banda e 

que todas as pessoas estacionavam atrás dos prédios, acrescentando que as alterações que 

pretendiam não eram substanciais, considerando também que não deviam ser eliminadas as 

ilhas, porque era perigoso para os peões. -----------------------------------------------------------------  

Interveio o Senhor João Santos, reforçando a solicitação do Senhor Luis Barbosa no sentido 

do Senhor Presidente se deslocar ao local para fazer a simulação da entrada e saída de viaturas 

das garagens. Acrescentou que as ilhas devem permanecer, para segurança das pessoas na 

saída dos prédios, considerando que o arquiteto que tinha projetado aqueles edifícios, havia 

quarenta anos, era um técnico com visão. ----------------------------------------------------------------  

Concluiu, apelando a uma melhor análise da situação. ------------------------------------------------  

Interveio o Senhor Joaquim Viveiros, referindo que quando vai depositar o lixo nos 

contentores, tem que passar junto às garagens, e que, se alguém as abrir, terá que se desviar 

para as ilhas, acrescentando que havia quarenta anos que a situação funcionava, considerando 

que a sua alteração ia causar problemas no acesso às garagens. --------------------------------------  

Mais referiu que era também necessário remover um contentor de dimensões significativas 

que se encontrava num espaço perto dos prédios, havia algum tempo, e que muitas vezes serve 

de sanitário, cuja colocação tinha sido autorizada pelo então Presidente da Junta de Freguesia, 

Jaime Cáceres. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Interveio o Senhor Marco Santana, referindo que com as obras previstas o trânsito passará por 

baixo das janelas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Interveio a Senhora Elizabete Santana, solicitando que os contentores dos resíduos não fossem 

colocados nas ilhas, junto aos prédios, por causa do mau cheiro. ------------------------------------  

Interveio novamente o Senhor Luis Barbosa, referindo que as passadeiras elevadas colocadas 

na Av. Manuel da Fonseca, naquela Cidade, podem ser discutíveis, em termos do material 

utilizado, mas tiveram a vantagem de nunca mais se terem registado atropelamentos na 

mesma, considerando que esta ação concorreu para a segurança das pessoas, ao contrário do 

que está previsto para a Rua do Galeão. ------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que a primeira preocupação era a segurança 

das pessoas, o que levou à decisão de colocação das passadeiras referidas. ------------------------  

Informou que não está prevista a deslocação dos contentores de resíduos sólidos urbanos para 

o local referido pela Senhora Elizabete Santana. --------------------------------------------------------  

Mais referiu que no desenho entregue pelos munícipes constava, objetivamente, o que 

consideravam que não estava correto nas obras em causa, o que irá ser avaliado. -----------------  

Acrescentou que estava disponível para ir ao local, se possível, nesta data, o que comunicará 

aos interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que a Junta de Freguesia de Santo André 

tinha dado conhecimento à Câmara Municipal da questão do contentor, cuja colocação, 

temporária, naquele espaço, tinha sido autorizada pela mesma, não tendo o proprietário do 

contentor procedido à sua remoção como era suposto, sendo que, o assunto se tem arrasto 

porque não foi possível localizar o mesmo, apesar das várias diligências nesse sentido, 

acrescentando que a Câmara Municipal vai continuar a envidar esforços para que o contentor 

seja retirado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Joaquim Viveiros informou que o dono do contentor estará em Angola, mas sabe 

que uma filha do mesmo reside perto, pelo que, irá procurar saber a morada exata, no sentido 

da Câmara Municipal a poder contactar ------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu registar com agrado a disponibilidade do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para se deslocar ao local da obra. ---------------------------------  
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O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que lhe parecia bem a disponibilidade 

demonstrada pelo Senhor Presidente da Câmara para ir ao local, considerando que já o devia 

ter feito na semana anterior. --------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que algumas pessoas podem considerar que a Rua do Galeão fica nas traseiras 

dos prédios, mas existem saídas nos mesmos que dão para aquela Rua e que são, 

frequentemente, utilizadas pelos moradores, pelo que, se as ilhas existentes forem reduzidas, 

pode ser perigoso. --------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que esteve na obra, na semana anterior, e 

que tinha dado indicação ao Técnico para modificar o estacionamento, passando o mesmo a 

ficar, em espinha, libertando mais trinta centímetros para a via. Acrescentou que os projetos 

desenvolvidos pela Câmara Municipal têm em conta pressupostos de qualidade urbanística. 

Mais informou que a criação de um parque de estacionamento no espaço que foi referido seria 

a melhor solução, a qual foi avaliada, mas os custos eram muito superiores, pelo que se optou 

por esta solução, a qual não sendo perfeita, porque não existem obras perfeitas, é melhor do 

que aquela que existe, dado que permite resolver o problema do estacionamento e dará mais 

dignidade aquele espaço. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que enquanto pioneiro daquela Cidade, a qual tinha 

sido projetada pelos melhores urbanistas que havia na altura no País, não conseguia aceitar 

que se dissesse que a mesma era um aborto urbanístico. Acrescentou que a Cidade foi 

inicialmente projetada para cem mil habitantes, sendo depois prevista para cinquenta mil, 

acabando por ficar infraestruturada para trinta mil habitantes. Mais esclareceu que alguns 

erros que foram feitos, havia alguns anos, não foram só da responsabilidade da Câmara 

Municipal, acrescentando que o ex-Gabinete da Área de Sines fez um grande trabalho, 

colocou as pessoas nas casas, mas deixou muitas infraestruturas por executar, as quais têm 

vindo a ser concretizadas pela Autarquia, referindo também as condições criadas com a 

construção de rotundas e lombas para melhorar a circulação de pessoas e viaturas. --------------  

Mais referiu que assumia a sua quota-parte da responsabilidade pela colocação temporária do 

contentor referido, a qual autorizou quando era Presidente da Junta de Freguesia, de acordo 

com o que foi requerido pelo proprietário do mesmo, do qual se perdeu o contacto, devido ao 

extravio do requerimento, pelo que, o assunto foi remetido à Câmara Municipal, tendo em 

conta que se trata de um terreno municipal. -------------------------------------------------------------  

Interveio ainda o Senhor António Celorico, referindo que a situação que se colocava com as 

obras da Rua do Galeão era evitável caso se tivesse avançado com a hipótese que foi colocada 

pelo então Presidente da Junta de Freguesia, Jaime Cáceres, quando se começou a verificar 

que era perigoso o estacionamento na Rua dos Navegantes, de construção de um parque de 

estacionamento nas imediações, e nunca ocupar os espaços existentes para esse efeito. 

Acrescentou que na Rua dos Navegantes foram criados dois espaços de estacionamento, em 

linha reta, o que considerou um erro. ---------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que esta era a segunda vez que os moradores vinha à reunião de Câmara por 

causa das obras que já foram iniciadas e que é fácil verificar que estão mal, acrescentando que 

as obras custam dinheiro e que, se a Câmara Municipal não tem hipótese de criar um parque 

de estacionamento, devia avançar com uma primeira fase das obras sem criar problemas às 

pessoas, sendo que, em sua opinião, aquela Rua não devia ter estacionamento. -------------------  

Referiu ainda que foi colocada uma passadeira na Rua dos Navegantes, pelo então Presidente 

da Junta de Freguesia, Jaime Cáceres, e que era preciso pensar sobre a ligação entre o Bairro 

Pôr do Sol e o Bº do Pica Pau. -----------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que as pessoas querem as obras, mas que as mesmas devem ser 

repensadas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a redução da dimensão das ilhas era uma 

questão problemática, considerando que se devia parar com esta ação. -----------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que as ilhas eram importantes para a segurança das 

pessoas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a grandeza de Santo André não devia ser desvirtuada, acrescentando 

estranhar a reação que era manifestada sempre que alguém queria que uma obra fosse feita de 

forma diferente ou pretendesse coisas diferentes para o Concelho. ----------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal avalia sempre as situações que lhe são 

colocadas, sendo que, em alguns casos pode ir totalmente de encontro ao que é solicitado, 

noutros casos pode fazê-lo parcialmente e existem situações que não pode reverter. -------------  

Voltou a referir que aquela situação vai ser reavaliada, acrescentando que deverá também ser 

tido em conta que parar uma obra tem custos. -----------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO 

DO BAIRRO DAS FLORES ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Celso Paulino, morador naquele Bairro, o 

qual começou por referir que o projeto de requalificação do mesmo é bom, mas que o 

desenvolvimento das obras não era o melhor, porque iniciavam os trabalhos num determinado 

local e antes de os concluírem passavam para outro local, o que dificultava o estacionamento. 

Acrescentou que também há problemas com os ruídos que perturbam o descanso das pessoas 

que trabalham por turnos, porque começam a fazer barulho às sete horas até às nove horas e 

depois param e recomeçam às onze horas. ---------------------------------------------------------------  

Referiu também que quando foi viver para o Bairro das Flores, pediu autorização para criar 

um pequeno jardim à frente da sua moradia, onde investiu na plantação de árvores e flores, e 

do qual cuida e continuaria a cuidar, caso lhe fosse dada autorização para o preservar, como 

aconteceu com outros moradores. -------------------------------------------------------------------------  

Questionou ainda sobre a razão de não se aproveitarem as obras em curso para colocar os 

ramais para transporte do gás, dado que despendeu três mil euros para preparar a sua casa com 

esta finalidade. Acrescentou que também gostaria de saber para quando está prevista a 

introdução do gás natural naquela Cidade. ---------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a Câmara Municipal respondeu ao seu pedido no sentido de ser criado um 

lugar de estacionamento para pessoas com deficiência, mas o mesmo já foi destruído, 

solicitando a sua reposição naquele ou noutro local com melhor acesso. ---------------------------  

Chamou ainda a atenção para a necessidade de desbastar uma árvore de grande porte que se 

encontra na Praceta daquele Bairro, porque se cair algum ramo pode danificar viaturas ou 

atingir alguém. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, solicitando resposta aos e-mails que remeteu à Câmara Municipal com algumas 

questões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que foram definidas três zonas para o desenvolvimento 

daquelas obras, tendo sido dito ao empreiteiro que só devia avançar para a segunda fase 

quando os trabalhos na primeira estivessem adiantados, acrescentando que as obras foram 

adjudicadas a uma empresa com muita experiência, mas compreendia que, em determinadas 

situações, era complicado gerir o pessoal sem avançar para a fase seguinte. -----------------------  

Mais referiu que se tratava de obras de requalificação de um Bairro complexo, pelas suas 

características, com trezentas e cinquenta residências, onde os moradores foram tomando 

conta de alguns espaços públicos, para os tornar mais agradáveis, com a autorização da 

Câmara Municipal, sendo que, no passado, a Autarquia chegou mesmo a vender algumas 

parcelas aos moradores. Acrescentou que quando foi feito o projeto de requalificação teve que 

ser tida em conta a realidade no seu todo e não cada situação particular, tendo em conta a 

coerência urbanística do mesmo. Contudo, acrescentou que nos casos em que as pessoas 

adquiriram os terrenos foi mantida a situação e outros estão a ser vistos caso a caso, sendo 

que, algumas situações podem ser enquadradas no projeto e outras não. ---------------------------  
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Sobre a questão do ruído, referiu que a empresa deverá cumprir com o que está previsto na 

Lei, informando que a Câmara Municipal autorizou a realização das obras entre as oito e as 

vinte horas, sendo que, poderá trabalhar fora deste horário, desde que não produza ruído. ------  

Relativamente à questão do abastecimento de gás natural, para o qual as obras novas têm tudo 

preparado, de acordo com a lei, porque havia a convicção de que o seu uso se ia generalizar, o 

que não se veio a concretizar, dado que, cada vez mais, a opção é pelos painéis solares e pela 

energia elétrica, não se vislumbrando uma alteração desta tendência nem a médio nem a longo 

prazo, pelo que, não compensa fazer um enorme investimento com esta finalidade, 

acrescentando que a lei em vigor não está adequada a esta nova realidade. ------------------------  

Informou também que está previsto o abate de algumas árvores naquele Bairro e que irá ver a 

situação colocada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que, quando terminarem as obras, será definido o melhor local para colocar o 

sinal de estacionamento para pessoas com deficiência. ------------------------------------------------  

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

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – VEDAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 

Nº 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que tinha constatado no local que a vedação 

daquela Escola não tinha sido substituída no âmbito das obras na mesma, como o Senhor 

Presidente informara no ano transato. --------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que houve algum atraso e que estava prevista a 

sua colocação, em breve.  -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que passou no Bairro das Flores e verificou que a 

situação do pó se mantinha, questão que tinha sido colocada por um morador do mesmo, na 

anterior reunião de Câmara. --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que a empresa a quem foram adjudicadas as obras tinha varrido 

as ruas, o que não resultou, e que a mesma se comprometera a passar com uma Bauer para 

regar aquelas vias. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos perguntou se estava prevista a introdução de gás natural na 

Cidade de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que não havia indicação nesse sentido. -----------------------------  

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

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS MISTOS DE SANTIAGO DO CACÉM – REUNIÃO 

COM PRESIDENTES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS --------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento da reunião que promoveu com a Presidente daquela 

Associação, o Presidente da Assembleia Geral e o Presidente do Conselho Fiscal, o qual, 

embora demissionário se disponibilizou para estar presente, no sentido de, em conjunto, se 

tentar apaziguar os problemas internos existentes. Acrescentou que a situação não está fácil, 

pelo que, irá ter lugar uma reunião conjunta dos presidentes dos órgãos sociais da Associação, 

o Comandante dos Bombeiros, o Comandante Distrital da Proteção Civil e o Presidente da 

Câmara Municipal, no sentido de se ultrapassar a situação criada. -----------------------------------  

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

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

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

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

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.307.344,47 € (três milhões trezentos e sete mil 

trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos). -------------------------------------   

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 159.962, 78 € (cento e cinquenta e nove mil novecentos 

e sessenta e dois euros e setenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: TERESA TRINDADE GONÇALVES PEREIRA --------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/117872/2018 no valor de 565,62€ e na 

fatura n.º001/136859/2018 no valor de 858,43€ e pagamento faseado após reduções nas 

duas faturas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vivenda Monte Sardinha, São Francisco da Serra -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/350.30.001/171 de 14/11/2018 da DAGF/AAAS. ----------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 50,76€ na tarifa variável de resíduos urbanos, a redução 

de 199,38€ na tarifa variável da água (sem IVA) na fatura n.º 001/117872/2018 e a redução de 

86,08€ na tarifa variável de resíduos urbanos e a redução de 338,15€ na tarifa variável da água 

(sem IVA) na fatura n.º 001/136859/2018. --------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

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

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

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

ENTIDADE: PAULO JORGE LOPES SABIDO PEREIRA VILHENA ----------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de resíduos urbanos e da tarifa 

variável de águas residuais na fatura n.º 001/125204/2018 no valor de 109,77€. -------------  

LOCALIZAÇÃO: Beco 1 de maio n.º3, São Bartolomeu da Serra. --------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/350.30.001/164de 26/11/2018 da DAGF/AAAS -----------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 14,42€ na tarifa variável de resíduos urbanos e a 

redução de 28,98€ 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. 

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PCP - PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGÛES -----------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Encerramento dos Postos da GNR DE Alvalade e Ermidas-Sado ---------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2019/900.10.504/8 – Gabinete de Apoio à Presidência. -----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da pergunta remetida pelo Grupo Parlamentar do PCP ao 

Ministério da Administração Interna, sobre as medidas que o Governo vai tomar para reforçar 

o número de efetivos nos Postos da GNR de Alvalade e Ermidas-Sado, para assegurar o seu 

funcionamento 24h por dia e o patrulhamento de proximidade das populações. -------------------  

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

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

ASSUNTO: SIADAP – Objetivos Estratégicos do Município de Santiago do Cacém para 

2019 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/150.20.100/1 do Gabinete de Apoio à Presidência ---------  

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

PROPOSTA: Aprovar os objetivos estratégicos do Município de Santiago do Cacém para o 

ano de 2019, que estão genericamente materializados nas Grandes Opções do Plano, a saber: 

1. Transportes, comunicações e apoio à atividade económica: -----------------------------------  

• Promover uma mobilidade urbana mais segura e sustentável fomentando o uso de modos de 

deslocação suave, nomeadamente, ciclável e pedonal e reduzindo as emissões poluentes; ------  

• Melhorar as condições de acessibilidades aos aglomerados rurais introduzindo soluções 

técnicas mais eficazes, eficientes e seguras na qualificação e conservação de vias; ---------------  

• Qualificar as infraestruturas e as condições logísticas de suporte à promoção das atividades 

económicas, fomentar o comércio local, valorizar os ativos turísticos e dinamizar o setor 

turístico concelhio. ------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Habitação e Serviços Coletivos: ----------------------------------------------------------------------  

• Completar o quadro municipal de referência para a estratégia municipal de reabilitação 

urbana, nomeadamente, com a conclusão do conjunto de Operações de Reabilitação Urbana 

(ORU) das Áreas de Reabilitação Urbana criadas no município;-------------------------------------  

• Concretizar as grandes operações de requalificação urbana, garantindo as condições 

necessárias para a sua boa execução; ---------------------------------------------------------------------  

• Melhorar as condições de funcionamento e de cobertura dos serviços ambientais urbanos 

(abastecimento e tratamento de água, recolha e tratamento de resíduos) e garantir mais 

elevadas condições de eficiência na prestação destes serviços; ---------------------------------------  

• Garantir a qualidade e funcionalidade dos espaços verdes do município como elementos 

fundamentais na promoção da qualidade de vidas das populações. ----------------------------------  

3. Serviços Gerais-------------------------------------------------------------------------------------------  

• Aumentar a qualidade e eficiência no funcionamento e organização dos serviços municipais 

reforçando a aposta, por um lado, na digitalização de procedimentos e na relação com os 

cidadãos, as instituições locais e empresas, e, por outro lado, na formação profissional; ---------  

• Melhorar as condições de trabalho e de prestação de serviços às populações, qualificando as 

instalações e modernizando o parque de máquinas e equipamentos.---------------------------------  

4. Educação --------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Garantir a manutenção e os bons resultados da trajetória de qualificação e modernização do 

parque escolar do 1º ciclo do ensino básico, melhorando as condições para a prática do ensino 

e de acolhimento das crianças; -----------------------------------------------------------------------------  

• Promover a boa execução do Programa Municipal Insucesso Zero-Igualdade na Educação 

como instrumento fundamental de intervenção do município, na área da educação não formal, 

com vista ao combate ao insucesso e abandono escolar e à promoção de condições equitativas 

de sucesso no ensino; ---------------------------------------------------------------------------------------  

• Garantir, com um elevado nível de investimento municipal, as condições de base ao acesso e 

acolhimento escolar das crianças, nomeadamente, nos domínios dos transportes, das refeições 

e da ação social escolar.-------------------------------------------------------------------------------------  

5. Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos ------------------------------------------------------  
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• Promover a manutenção e qualificação dos equipamentos desportivos fomentando por esta 

via a adesão das populações e, particularmente, dos jovens, à prática regular do exercício 

físico e de modos de vida saudáveis; ---------------------------------------------------------------------  

• Promover a manutenção e qualificação dos equipamentos culturais municipais fomentando 

por esta via o acesso das populações à cultura;----------------------------------------------------------  

• Qualificar e valorizar o património histórico-cultural do concelho, --------------------------------  

• Manter o elevado nível de apoio ao movimento associativo municipal e fomentando a 

conjugação de esforços na promoção do desporto, da cultura, do desenvolvimento social. ------  

FUNDAMENTOS: De facto: O SIADAP articula-se com o sistema de planeamento, 

constituindo um instrumento de acompanhamento e avaliação do cumprimento dos objetivos 

estratégicos plurianuais determinados pelo órgão executivo e dos objetivos anuais e planos de 

atividades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: Um: De acordo com o n.º 4 do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 

setembro, que procedeu à adaptação aos serviços da administração autárquica do sistema de 

avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) aprovado pela Lei n.º 66-

B/2007, de 28 de dezembro, na redação atual. ----------------------------------------------------------  

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

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

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois votos contra, do Senhor Vereador Óscar Ramos e do Senhor Vereador Francisco de 

Sousa, eleitos do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos, foi apresentada a 

seguinte Declaração de Voto: “ O Partido Socialista está de acordo e empenhado em apoiar 

os Objetivos indicados desde que os mesmos sejam efetuados com parcimónia e sem 

despesismos, em determinadas áreas, que possam comprometer a implementação de outras, de 

forma equitativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

E, caso o Município quisesse mesmo honrar os Objetivos Estratégicos do Município de 

Santiago do Cacém para 2019 teria aceitado algumas das nossas propostas e os nossos 

contributos, como é o caso da rejeição da nossa proposta pela manutenção e recuperação da 

Avenida Manuel da Fonseca e Envolvente do Mercado. ----------------------------------------------  

O PCP e PEV, ao invés de optar pelo melhoramento com custos reduzidos, opta pela 

destruição do que está bom, num claro esbanjamento das verbas comunitárias que tanta falta 

nos fazem para zonas mais adequadas e prioritárias e alterando, sem qualquer explicação nem 

fundamento, os valores inicialmente propostos de custos para aquela zona (ARU), 

aumentando-os de forma exponencial. -------------------------------------------------------------------  

Pelo que, votamos contra.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Declarações – compromissos plurianuais, pagamentos em atraso e 

recebimentos em atraso -----------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número dois mil e dezoito barra cento e cinquenta ponto vinte 

ponto quatrocentos e quatro barra dois da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezanove. ------------  

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

PROPOSTA: Um – Dar conhecimento de todos os compromissos plurianuais, pagamentos e 
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recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2018, documento que é dado como 

reproduzido na presenta ata, com o número treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 

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

Dois – Enviar, para conhecimento, à Assembleia Municipal. -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea a) e b) do nº 1 e alínea c) do nº 2 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 

12 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei nº22/2015, de 17 de março e artº 17 do 

Decreto Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto Lei nº 99/2015, 

de 2 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: RUI MANUEL JOSÉ FRAGOSO ----------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Bairro das Panteras, Bloco 1.1 – Frente, Cave, destinado a arrecadação 

correspondente ao n.º 19 na cave da freguesia de Santo André ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-2019-2 datado de 04-01-2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Rui Manuel José Fragoso. ------------------------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Bairro das 

Panteras, Bloco 1.1 – Frente, cave, destinado a arrecadação correspondente ao n.º 19 na cave 

da freguesia de Santo André, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3430 -S e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 1370/19910312 da 

freguesia e Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação),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 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 de reabilitação do edificado concedendo-lhes no presente, apoios fiscais e 

financeiros no âmbito da ARU. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: RUI MANUEL JOSÉ FRAGOSO ----------------------------------------------------  

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

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

LOCALIZAÇÃO: Bairro das Panteras, Bloco 1.2 – Frente 1, 3.º direito A,7500-140 Santo 

André ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 03-2019-1 datado de 04-01-2019, da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, em nome de Rui Manuel José Fragoso. ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
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PROPOSTA: 1- Que seja deliberado o não exercício do direito de preferência sobre a 

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana, - Bairro das 

Panteras, Bloco 1.2 – Frente 1, 3.º direito A da freguesia de Santo André, inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 3720-M e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Santiago do Cacém sob o n.º 1371/19910312 da freguesia e Santo André. -------------------------  

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

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

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

Urbana (aprovado pelo Decreto-Lei 307/209 de 23 de outubro na sua atual redação),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 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 

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

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

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

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

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

ENTIDADE: JOAQUIM AMÂNDIO FERREIRA – CABEÇA DE CASAL DA 

HERANÇA DE, ---------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre Lote nº 22 do Loteamento 

Municipal da Aldeia dos Chãos. ------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Aldeia dos Chãos, em Santiago do Cacém. -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 1981/300.50.200/1, de 03 de janeiro de 1981, Divisão de 

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

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

PROPOSTA: UM - Autorizar os herdeiros na Herança aberta por óbito de Joaquim Amândio 

Ferreira, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 22, com a área de 

260,00m², sito no Loteamento Municipal da Aldeia dos Chãos, inscrito na matriz sob o artigo 

2 635º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 174 da União de freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para o senhor Leandro Filipe Cruz Santos. --------------  

DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 

escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------  

TRÊS – Autorizar o senhor Leandro Filipe Cruz Santos, a constituir hipoteca sobre o referido 

lote, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL e que a mesma prevaleça 

no caso de reversão. -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pelos requerentes, e conforme 

condições de constituição do direito de superfície; -----------------------------------------------------  

DOIS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei 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 --------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número três de dois mil e dezanove do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.584,36 € (dois mil 

quinhentos e oitenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos) referente ao custo de seguros 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de Madeira de Pinheiro Bravo. ------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho, Freguesia de Santo André.--------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo DAGF/SAP/PAT - 2019/300.10.005/17. -------------------------------  

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

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

de madeira de pinheiro bravo, por licitação verbal a decorrer na Reunião da Câmara 

Municipal, dia 21 de fevereiro de 2019, pelas 10,00 horas, na Sala de Sessões do Município, 

conforme condições em anexo, a qual compreende a licitação de três lotes: -----------------------  

O Lote 1 – Pinhal do Concelho com cerca de 55 hectares (ocupação de 80% com pinheiro 

bravo - cortes rasos). ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Lote 2 – ZIL de Vila Nova de Santo André, com cerca de 40 hectares (cortes rasos). ---------  

O Lote 3 – Costa de Santo André e Deixa-o-Resto com cerca de 36 hectares (corte seletivo em 

que as árvores a abater são escolhidas pela CMSC, sendo que a densidade a permanecer após 

corte será de cerca de 10 árvores/hectare – corte seletivo). --------------------------------------------  

DOIS – Que o valor da base de licitação seja de 18,00€/m³, para qualquer dos lotes. ------------  

TRÊS – Aprovar as Condições da Hasta Pública e Caderno de Encargos, documento que é 

dado como reproduzido na presenta ata, com o número catorze, ficando arquivado na pasta 

anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para recrutamento de 1 Assistente Operacional 

(Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado ------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2019/250.10.101/1 ------------------------------------------  

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

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

Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer 
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os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público e utilização da reserva de 

recrutamento interna que venha a ser constituída após a homologação da lista de ordenação 

final, tendo como número máximo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal. -------------  

FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 

casos excecionais, devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas das 

finanças, autorizar a realização de um procedimento concursal a que possam concorrer os 

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

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

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, 

eleitos do PS, e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

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

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

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

REFERÊNCIA: DGRH - Processo n.º 2019/250.10.101/2 ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 

recrutamento de Assistente Operacional (Eletricista), 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: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 

casos excecionais, devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas das 

finanças, autorizar a realização de um procedimento concursal a que possam concorrer os 

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

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

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

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

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

Vereadora Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, 

eleitos da CDU. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Três abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, 

eleitos do PS e do Senhor Vereador Luis dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 

Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2018/2019 – Junta de Freguesia de Santo André e 

União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água: Definição do Preço ao Km a 

praticar -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Nº 2018/150.20.101/67, datado de 27/11/2018 da DEASS ----------  

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

PROPOSTA: manutenção dos preços ao quilómetro praticados no ano letivo anterior, a 

saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

para a Junta de Freguesia de Santo André o valor de 0,67 € (sessenta e sete cêntimos) e para a 

União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água o valor de 0,44 € (quarenta e quatro 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------  

Dois – Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; -------------------------------------------------------  

Três – Inexistência de viaturas municipais que possam assegurar, na totalidade e diretamente, 

a execução dos circuitos especiais no terreno;-----------------------------------------------------------  

Quatro – A disponibilidade manifestada pelas Juntas de Freguesia em causa para assegurarem 

este tipo de serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MOTOR SPORT DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ --  

ASSUNTO: Apoio financeiro – Campeonato Nacional de Enduro. -----------------------------  

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

REFERÊNCIA:2018/900.10.002/105 de 20/11/2018 do Serviço Municipal de Desporto. -----  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 7.200,00€ (sete mil e duzentos 

euros) para a Associação Motor Sport de Vila Nova de Santo André como apoio na 

organização da etapa do Campeonato Nacional de Enduro. -------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Luis dos Santos questionou o facto de esta iniciativa 

não ter sido prevista no Plano de Atividades da Associação, dado que também tinha tido lugar 
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no ano anterior, por forma a ser abrangida pelo Regulamento de apoio às Associações 

Desportivas, considerando, mais uma vez, que o Regulamento deverá ser revisto.  ---------------  

O Senhor Vereador Jaime Cáceres informou que a Câmara Municipal também era 

organizadora deste evento. ---------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que está prevista uma verba no Orçamento para iniciativas que 

a Câmara Municipal considere de relevo, como é o caso, dado que se trata de uma prova de 

âmbito Nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: KOTAS BIKE TEAM -------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Apoio financeiro ----------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:2019/850.10.600/2 de 04/01/2019 do Serviço Municipal de Desporto. --------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 200,00€ (duzentos euros) para os 

Kotas Bike Team como apoio na organização da 10ª Maratona do Casqueiro, nomeadamente 

para a aquisição de trofeus e águas. -----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 

desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 

desportiva junto da população. ----------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do n.º1 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 HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos Especiais de 

Ruído ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos 2019/450.10.221/19 e de 2019/450.10.215/19 de 1 

8/01/2019 da DAGF/SAG/Taxas e Licenças. -----------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de “Cante Alentejano” no dia 

26 de janeiro de 2019 no Salão Nobre da Associação de Bombeiros de Vila Nova de Santo 

André solicitados pela Associação de Bombeiros de Vila Nova de Santo André entre as 15h e 

as 02h. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

CERCAL DO ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Bailes/Matinés -Licenciamentos de Diversão Provisória e Licenciamentos 

Especiais de Ruído -----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamentos de Recinto de Diversão Provisória 

2019/450.10.221/01,02,03,04,05,07,08,09 e 10 e Especial de Ruido 

2019/450.10.215/02,03,04,05,06,08,09,10 e 11 de 14/01/2019 da DAGF/SAG/Taxas e 

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

PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos para a realização de Matinés nos dias 25 de 

janeiro, 08 e 22 de fevereiro, 08 e 22 de março, 05 e 19 de abril, 03,17 e 31 de maio, 14 e 28 

de junho, 12 e 26 de julho, 09 e 23 de agosto e 06 e 20 de setembro de 2019 no Salão de 

Festas do Quartel dos Bombeiros do Cercal do Alentejo solicitados pela Associação de 

Bombeiros do Cercal do Alentejo entre as 15h e as 20h. ----------------------------------------------  

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 DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS ---------------  

ASSUNTO: Bailes – Licenciamento e Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de 

Diversão e de Licenciamento Especial de Ruído -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2019/450.10.215/16, 17 e 18 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2019/450.10.221/16, 17 e 18 de 15/01/2019. 

Informação nº 1221/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/11/01/2019. -----------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar os Licenciamentos solicitados pela requerente, bem como apoiar a 

realização de 5 bailes, promovidos pela Associação de Moradores da Zona de Brescos na Sala 

de Convívio da Associação em Brescos nos dias, 26 de janeiro, 09 e 23 de fevereiro e 09 e 23 

de março de 2019, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das 

taxas de ruído no valor de 68.91€ e das taxas de Diversão Provisória no valor de 58.61€. -------  

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 Especial de Ruído, 

aprovado pelo decreto-lei nº9/2007, de 17/01. ----------------------------------------------------------  

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

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

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 onze 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.-- -  
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O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

_______________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


