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ATA NÚMERO DEZANOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZOITO DE JUNHO DE DOIS MIL E 

VINTE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte, 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 dezoito, 

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

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

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

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

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

COVID-19 – PONTO DE SITUAÇÃO DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO DE 

SANTIAGO DO CACÉM – INFORMAÇÕES ------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que não houve uma evolução significativa da situação desde a 

semana anterior, com os Serviços Municipais a funcionar quase normalmente, cumprindo com 

as regras que se impõe, sendo que prevalece o atendimento pré-marcado, não deixando de ser 

atendidas as pessoas que, por alguma razão, não o tenham feito.  ------------------------------------  

Mais informou que já não existia nenhum caso da Covid – 19 no Município, na semana 

anterior, sendo que nos últimos dias surgiram três casos, os quais poderão ser resultado do 

desconfinamento.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que vão continuar a aparecer novos casos até existir uma vacina para a doença, 

sendo que, até ao momento, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem dado uma resposta plena 

à situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

EDIFÍCIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO – COBERTURAS COM AMIANTO – 

PONTO DE SITUAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------  

 O Senhor Vereador Luis dos Santos perguntou sobre o ponto de situação deste assunto. -------  

O Senhor Presidente informou que o Governo, através da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), tinha solicitado à Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) um levantamento das escolas que são da 

responsabilidade das autarquias. Acrescentou que no Município só faltava retirar uma pequena 

parte, por cima das instalações sanitárias da Escola de Ermidas, a qual se encontra coberta, 

bem como nos corredores de ligação da EB1 de Cercal do Alentejo. --------------------------------  

Acrescentou que se conhecem outras situações pontuais que não são da responsabilidade da 

Autarquia.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que o Governo manifestou a intenção de resolver este problema de uma forma 

global, em todo o País, tendo colocado às autarquias a questão de serem estas a assumirem a 

realização das empreitadas para o efeito, por forma a agilizar o processo, as quais serão 

ressarcidas, em cem por cento, pelo Ministério da Educação. Acrescentou que manifestou a 

abertura da Câmara Municipal sobre este assunto, tendo solicitado ao Senhor Secretário de 

Estado da Educação o envio de uma minuta de protocolo sobre esta matéria, a qual aguarda. --  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ÉPOCA BALNEAR – COSTA DE SANTO ANDRÉ – NADADORES SALVADORES – 

APOIO AO CONCESSIONÁRIO ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luís dos Santos perguntou se o Concessionário já tinha pedido algum 

apoio e se a Câmara Municipal equacionava esta possibilidade. -------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal assumiu somente a colocação de 

nadadores salvadores nas praias do Porto das Carretas e das Areias Brancas, onde não existem 

concessionários, sendo esta também uma condição para as mesmas manterem a bandeira azul. 

Mais informou que, em tempos, houve uma concessão a qual deixou de ter efeito, sendo que a 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) admite a possibilidade da abertura de candidaturas 

para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que, na Costa de Santo André, a responsabilidade da colocação de nadadores 

salvadores era do Concessionário, o qual reclamou junto de várias entidades da Administração 

Central e à Câmara Municipal sobre o facto de não lhe ter sido permitido efetuar algumas 

alterações no apoio de praia, razão pela qual não ia ter condições para assumir a 

responsabilidade dos nadadores salvadores, o que mereceu a devida resposta da APA. ----------  

Referiu ainda compreender a situação do Concessionário, a qual a Câmara Municipal tem 

acompanhado e sensibilizado a APA, nomeadamente no que respeitava à exígua dimensão 

daquele equipamento, sendo que a mesma só poderá ser desbloqueada com a revisão do Plano 

da Orla Costeira (POC), processo que se iniciou, em dois mil e oito, não tendo ainda sido 

concluído.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que, apesar dos condicionalismos existentes, foi permitido o alargamento da 

esplanada e a abertura do equipamento, a dezoito de maio, entes do início da época balnear. 

Pelo que, embora compreenda a situação, considerava que era preciso ter em conta que se trata 

de um negócio, o qual acarreta riscos. --------------------------------------------------------------------   

Concluiu, referindo que esta situação foi colocada com muito pouco tempo de antecedência da 

abertura da época balnear e que a Câmara Municipal não tem previsto comparticipar com 

qualquer verba para o efeito, tendo referido ainda que o Concessionário tem também uma 

concessão na praia de Melides e não colocou qualquer problema à Câmara Municipal de 

Grândola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que aquele Concessionário tem um espaço maior 

na praia de Melides e questionou sobre se no caso do mesmo não ter condições, qual a posição 

da Câmara Municipal, acrescentando que era importante assegurar que fosse dada resposta às 

necessidades das pessoas que frequentam aquela praia. -----------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal tem vindo a despender meios técnicos e 

humanos, ao longo dos anos, por forma a garantir os requisitos exigidos para a atribuição da 

bandeira azul às praias do Município, o que contribuiu para um aumento de cento e vinte e 

dois por cento do turismo nos últimos quatro anos, beneficiando também quem explora aquele 

tipo de equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que, a questão da viabilidade relativa ao apoio de praia deve ser colocada no final 

da época balnear e não sobre a data do seu início.  -----------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que esta situação deverá ser negociada 

atempadamente e não sobre pressão. ----------------------------------------------------------------------  

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

COSTA DE SANTO ANDRÉ – AFLUÊNCIA DE CARAVANAS ------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a situação da afluência de caravanas à Costa 

de Santo André também está a ficar delicada, acrescentando que embora não sendo uma 

responsabilidade da Câmara Municipal, era oportuno falar com as entidades responsáveis 

sobre este assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que as caravanas não estavam a estacionar no Parque, 

acrescentando que no domingo passado tinha contado apenas três caravanas estacionadas num 

terreno particular e mais duas ou três no Monte do Paio. ----------------------------------------------  

Mais informou que este assunto tem vindo a ser discutido com a Capitania e que compete às 

Forças de Segurança a fiscalização da situação, tendo em conta que, de acordo com o previsto 

no POC, as caravanas não podem pernoitar naquele local e o tempo para estacionamento está 

também condicionado. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

ALVALADE – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO – REDE DE ESGOTOS 

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que eram frequentes os problemas na rede de 

esgotos naquela Vila, sendo que no projeto da requalificação em curso não está prevista uma 

intervenção na mesma, questionando sobre as medidas que vão ser tomadas para a resolução 

do problema.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que não eram frequentes os problemas naquela rede de 

esgotos, sendo que tinha havido duas ocorrências, durante a obra em curso, por entupimento 

na canalização. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais esclareceu que a inclinação da rede é pouco acentuada e que a Rua que está a ser 

intervencionada não tinha pluviais, pelo que, os moradores ligavam os pluviais dos seus 

quintais à rede de esgotos, para a qual eram arrastadas folhas e outros materiais, quando 

chovia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que a dimensão do coletor era a normal, pelo que não houve necessidade de 

intervir na rede de esgotos no âmbito da requalificação em curso. -----------------------------------  

Informou ainda que quando aconteceu o segundo entupimento, houve alguém que tirou 

fotografias que colocou nas redes sociais com criticas à Câmara Municipal, sem que tenha 

tido a preocupação de comunicar a situação ao piquete, mas, felizmente, houve outra pessoa 

que teve essa iniciativa, tendo o piquete, de imediato, tomado medidas com vista à resolução 

do problema, sendo que, neste caso,  foi necessário contratar um empresa especializada, dado 

que se tratava de uma situação complicada, tendo a mesma constatado que havia uma enorme 

quantidade de toalhetes e terra que entupiam a rede de esgotos. -------------------------------------  

Informou também que, em tempos, houve um problema na rede de esgotos, na Mimosa, o qual 

teve a ver com os resíduos industriais do fabrico de queijo, sendo que o problema foi 

resolvido com a mudança das instalações para a Zona Industrial e a introdução de medidas 

para separação da gordura e do soro. Contudo, está a ser apurado se houve alguma regressão.   

Mais informou que foi feita a limpeza do coletor, com a aspiração da rede, desde a EB1 até ao 

Cemitério, através de uma primeira intervenção dos Serviços Municipais e depois pela 

empresa contratada para desobstruir a rede. -------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos esclareceu que tinha estado naquela localidade, no 

passado dia oito do mês em curso, onde lhe tinham chamado a atenção para o facto de não se 

estar a intervir naquela rede de esgotos. ------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que, se a Rua que liga ao Largo da Igreja não for intervencionada, ficará a destoar 

do espaço requalificado. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que se tratava de uma Rua com calçada, acrescentando que, neste 

momento, não era possível intervir em todo o centro da Vila. ----------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou sobre o que estava previsto relativamente à rede 

de águas residuais.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que o traçado da rede de esgotos está a ser corrigido, em alguns 

pontos, e que, onde é detetada alguma ligação irregular à mesma, é feita a ligação aos pluviais. 

O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que o problema de entupimento da rede de esgotos 

com os toalhetes, resultava do facto destes não se desfazerem, pelo que, não devem ser 
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colocados nas sanitas, porque dão origem a rolos nos esgotos, nas zonas onde a inclinação é 

reduzida, dado que a rede tem um caudal contínuo e sem pressão. ----------------------------------  

Relativamente à questão dos resíduos da queijaria, referiu que, sendo feita a separação de 

gorduras e não chegando o soro ao coletor, não haverá problema, acrescentando também que o 

coletor foi todo limpo e aspirado. -------------------------------------------------------------------------  

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

FERIADOS - ACUMULAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO 

MUNICÍPIO  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que se constatou, nos últimos dias, uma 

acumulação de resíduos nos contentores e envolventes, os quais ficaram mais sujos, 

questionando para quando estava prevista uma nova lavagem dos mesmos. -----------------------  

Mais referiu que num ecoponto, junto a um estabelecimento comercial chinês, perto do Bairro 

das Torres, foi substituído um contentor que tinha ficado queimado, mas ficaram resíduos no 

passeio, o que dá mau aspeto. ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a recolha do lixo não é suspensa durante os 

feriados, dado que estes serviços continuam a funcionar. ---------------------------------------------  

Mais informou que na zona de Santo André e dos Foros da Quinta está a haver um aumento 

generalizado de resíduos, porque os montes começaram a ser habitados por mais pessoas, pelo 

que se está a ponderar o reforço de contentores. --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que se constatava que a situação de pandemia, levou a que muitas 

pessoas viessem habitar os montes, onde fizeram grandes limpezas, aumentando o volume de 

monos e outros resíduos, sendo que nos feriados também vêm mais pessoas, sobretudo para os 

sítios turísticos, pelo que não é possível proceder, atempadamente, à recolha de tão grande 

volume de resíduos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se tratava de situações pontuais, pelo que, considerava que as mesmas não 

justificavam a atitude de algumas pessoas que vão para as redes sociais chamar malandros aos 

trabalhadores do Município, esquecendo que são estes que têm estado sempre na linha da 

frente, a partir das seis horas da manhã, colocando em risco as suas vidas, mesmo quando, no 

início da pandemia, eram ainda poucos os meios de proteção.  ---------------------------------------  

Acrescentou que as pessoas que têm esta postura são muitas vezes aquelas que revelam mais 

falta de civismo, no que respeita ao acondicionamento dos resíduos. -------------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que a informação que tinha relativamente ao 

depósito de monos, era que deviam ser colocados nos ecopontos, domingo à noite, para serem 

recolhidos na segunda-feira, o que nem sempre acontecia. --------------------------------------------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que os serviços têm recebido vários telefonemas 

a pedir a recolha de recheios completos de casas, acrescentando que deu instruções para a 

colocação de contentores para as pessoas depositarem os materiais, os quais serão depois 

recolhidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que se mantem os dias referidos para depósito e recolha de monos, sendo que é 

avisado fazer uma comunicação prévia aos serviços, sobretudo quando se trata de um grande 

volume de materiais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que continua a haver abusos, com a colocação irregular de monos e de outros 

resíduos nos ecopontos e noutros locais. -----------------------------------------------------------------  

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

ESTUDO SOBRE A GESTÃO AUTÁRQUICA NO MUNICÍPIO -----------------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que teve conhecimento de que foi feito um estudo 

sobre a gestão do Município, questionando se podia ter acesso ao mesmo. ------------------------  

O Senhor Presidente referiu que se tratava de um estudo que foi feito havia um ano e que ia 

ver este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS – VIDEO ----------------------  

O Senhor Vereador Luis dos Santos referiu que este vídeo passou rapidamente nas redes 

sociais, apresentando alguns problemas técnicos que não permitia uma boa visualização, 

sendo que, logo de seguida deixou de estar acessível. -------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que o vídeo de apresentação da Linha de Apoio às Empresas que 

tinha sido colocado online pela Câmara Municipal, no dia anterior, não apresentava 

problemas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que, anteriormente, terá sido divulgado um primeiro vídeo sobre a Linha de 

Apoio às Empresas do Litoral Alentejano, no âmbito da CIMAL. -----------------------------------  

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

RECUPERAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NO MUNICÍPIO  -------------------------------  

O Senhor Vereador Luis do Santos perguntou se está a ser concretizada a recuperação 

daqueles espaços e se as intervenções vão ser feitas somente nos parques das escolas.-----------  

O Senhor Vereador Albano Pereira informou que estão a ser feitas intervenções em todos os 

parques infantis que precisam de reparações e manutenção, nas escolas e noutros locais, 

acrescentando que alguns parques infantis são da responsabilidade das juntas de freguesia. ----  

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

CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ESTALEIRO DAS OBRAS – ALERGIAS -----  

O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a munícipe que se queixou da situação das 

poeiras originadas no estaleiro de obras existente na Rua Padre Hermano, Senhora Maria 

Emília Canana, já tinha remetido o relatório para a Câmara Municipal, questionando sobre o 

que era possível fazer, para atenuar o problema. --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a Munícipe também remeteu a reclamação ao Delegado de 

Saúde e que o assunto já tinha sido visto com a empresa, ficando esta de colocar uma vedação 

para minimizar a situação, e de dotar o espaço com instalações sanitárias para os 

trabalhadores, questão que também tinha sido levantada. ---------------------------------------------  

Mais referiu que aquele espaço tem sido utilizado várias vezes para estaleiro de obras, da 

Escola e outras, sem que tenham sido levantados problemas. Acrescentou que, se a situação 

não ficar resolvida com aquelas medidas, terá que ser equacionada outra solução, sendo que 

aquela localização evitava o aumento do movimento de camiões na Cidade, tendo em conta a 

proximidade das obras. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – INSTALAÇÕES DO PIAGET – 

NEGOCIAÇÃO DE ESPAÇO PARA O INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL (PIAGET) -----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador Óscar Ramos questionou se a Câmara Municipal tinha informação sobre a 

evolução deste processo. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que a última informação que lhe foi dada, recentemente, pelo 

responsável do Piaget sobre este assunto, foi que tinha sido desbloqueada a situação que 

obstava ao desenvolvimento do processo. ---------------------------------------------------------------  

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

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

Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezassete de junho 

de 2020 eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------------------  

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 4.369.521,46€ (Quatro milhões trezentos e sessenta e 

nove mil quinhentos e vinte e um euros e quarenta e seis cêntimos). --------------------------------  

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 275.350,56€ (Duzentos e setenta e cinco mil trezentos e 

cinquenta euros e cinquenta e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município.  ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e vinte barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 

quatrocentos barra dois da Divisão de Administração Geral e Financeira.  -------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução Orçamental do Município, do 1º 

trimestre de 2020, conforme documento em anexo, o qual é dado como reproduzido na 

presente Ata, com o número setenta e três, 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 deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 

2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Vinte/Dois Mil e 

Vinte e Três.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Vinte/Dois Mil e Vinte e Três, documento que é dado como reproduzido na presente Ata com 

o número setenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de 

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas SNC-AP . ------------------------------------------------------------------------------------------  

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, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais, -----------  

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

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

ASSUNTO: Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Vinte/Dois Mil e Vinte e Três. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Vinte /Dois Mil e Vinte e Três, documento que é dado como reproduzido na presente Ata com 

o número setenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 

rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – 

Contabilidade e relato Orçamental constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de 
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setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações 

Públicas SNC-AP.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

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, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mai. ------------  

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

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

ASSUNTO: Quarta Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte ---------------  

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

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Vinte, 

documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número setenta e seis, 

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

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

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

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de Fevereiro, na redacção 

atual, e a Norma de Contabilidade pública – NCP 26 – Contabilidade e relato Orçamental 

constante do anexo II ao Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro que aprova o Sistema de 

Normalização Contabilística para as Administrações Públicas SNC-AP. ---------------------------  

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, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais, -----------  

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

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

ASSUNTO: Aquisição de serviços de “Certificação Legal de Contas do Município”, por 

revisor oficial de contas.  ----------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém.  -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/300.10.005/87, de 21 de abril de 2020, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Propor à Assembleia Municipal a nomeação de Rosário Graça & Associados, 

SROC, SA, como Auditor Externo, para assegurar a certificação legal de contas do Município.  

FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o previsto no nº 3 do artº 76º e no artº 77º da Lei 

nº73/2013 de 3 de setembro, (Lei das Finanças Locais).  ----------------------------------------------  

Dois – Nos termos do previsto na alínea ccc) do nº 1 do artº 33º do Regime Jurídico das 

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

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

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

Margarida Santos, dos Senhores Vereadores Albano Pereira, Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e 

dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----------------------  

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

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

ENTIDADE: JOÃO AFONSO AMARO –CABEÇA DE CASALDA HERANÇA DE, ----  

ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície – Fração “M”, sita no Lote nº 151 da 

Zona de Atividades Mistas em Vila Nova de Santo André.  --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: 2020/300.50.200/19, de 26/05/2020, da Secção de Aprovisionamento e 

Património.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM -Autorizar os herdeiros na Herança aberta por óbito de João Afonso 

Amaro, a transmitirem o direito de superfície que incide sobre a Fração “M”, sita no lote n.º 

151, da Zona de Atividades Mistas, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 

artigo 5 703º-M e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 2526-M da freguesia de Santo André, para 

a empresa EMOTIONS HILL, LDA.  ------------------------------------------------------------------  

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

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

FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela requerente.  -------------------------------  

b) Conforme condições de constituição do direito de superfície.  ------------------------------------  

c) 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Empreitada de ampliação e remodelação da Escola Básica nº 2 de Vila Nova 

de Santo André –alteração de compromissos plurianuais. ----------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 2020/300.10.001/12, da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal autorização prévia para a alteração da 

assunção de compromissos plurianuais no âmbito do concurso que se pretende efetuar e do 

contrato a celebrar para a execução da “Empreitada de ampliação e remodelação da Escola 

Básica nº 2 de Vila Nova de Santo André”, com a previsão de encargos no montante de 

768.500,00€, a ter lugar no próximo ano de 2021. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: a) -De acordo com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do art.º 33º do 

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

b) -Para efeitos de cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente. ----------------------------------------------------------  

c) –Tendo em consideração a necessidade de reprogramação dos trabalhos que constituem a 

empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: STAL-SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL  -------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Petição 613/XIII/4ª Pela aplicação do suplemento de insalubridade, 

penosidade e risco ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 2020/950.20.001/87 do Gabinete de Apoio à Presidência. -----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  -----------------  
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PROPOSTA: Aprovar a subscrição pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém da Petição 

n.º 613/XIII/4.ª remetida à Assembleia da República pelo Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional, para a aplicação do suplemento de 

insalubridade, penosidade e risco para os trabalhadores da Administração Pública. --------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: UM: A Constituição da República Portuguesa define como 

direitos fundamentais, de todos os trabalhadores, o direito à saúde, a trabalhar em condições 

de segurança e saúde no trabalho, o direito a trabalhar em condições socialmente 

dignificantes, facilitadoras da realização pessoal e conciliadoras da vida profissional com a 

vida familiar. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: Pela natureza das tarefas que desempenham, são milhares os trabalhadores da 

Administração Local que prestam a sua atividade em condições penosas, insalubres e de risco, 

que dificultam a plena concretização desses direitos. --------------------------------------------------  

TRÊS: O suplemento de insalubridade, penosidade e risco, previsto pelo Decreto-Lei n.º 

184/89e constituído em 1998 através do Decreto –Lei n.º 53-A/1998, é um direito de todos os 

trabalhadores que pela natureza das tarefas que realizam, trabalham em condições de 

insalubridade, penosidade ou risco e que por esse motivo devem ser compensados com a 

redução do horário semanal, do tempo de serviço para efeito de aposentação, aumento dos 

dias de férias e pagamento de suplemento remuneratório. ---------------------------------------------  

QUATRO: No decorrer da Pandemia por doença da Covid –19, ficaram bem patentes as 

condições em que alguns trabalhadores desempenham as suas funções bem como o carater 

essencial das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal deliberar sobre atividades de natureza social 

incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção de doenças, 

conforme dispõe a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

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

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

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

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

ENTIDADE: CONSERVATÓRIA DO REGISTO CIVIL, PREDIAL, COMERCIAL E 

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Fração “N”, correspondente a cave destinada a garagem, do prédio urbano 

situado na Rua Dr. Félix da Cruz, n.º 2 (anteriormente designada Travessa do Mercado), em 

Santiago do Cacém, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 12620 de 05/06/2020 - Processo 

2020/300.10.009/36 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística.  ---------------------------  

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

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

transmissão onerosa do imóvel localizado em Área de Reabilitação Urbana de Santiago do 

Cacém – Fração “N”, correspondente a cave destinada a garagem, do prédio urbano situado na 

Rua Dr. Félix da Cruz, n.º 2 (anteriormente designada por Travessa do Mercado), em Santiago 

do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 3201 e descrito na Conservatória de Registo Predial 

sob o n.º 801/19890228, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 

Bartolomeu da Serra.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: JOÃO ANTÓNIO MACEDO GOMES ----------------------------------------------  

ASSUNTO: Retificação do artigo matricial mencionado na proposta de agenda com o 

registo n.º 1034 de 23-04-2020 ---------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua das Romeirinhas n.º 7 em Santiago do Cacém –União das Freguesias 

de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 21/2018/18datado de 28/08/2018, da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, em nome de João António Macedo Gomes.-----------------------------------  

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

PROPOSTA: Retificar o artigo matricial mencionado na proposta de agenda com registo n.º 

1034 de 23-04-2020, uma vez que é referido na “…edifício inscrito na matriz sob o artigo 

urbano 4021…” quando se deve referir artigo 4027. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:1 -Foi detetado um erro na identificação do artigo matricial do prédio, na 

proposta de agenda supra referida, uma vez que consta da mesma o artigo matricial 4021, 

quando se trata, de acordo com a certidão do registo predial entregue, do artigo 4027.  ----------  

2. De acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 174.º do código do Procedimento Administrativo: 

“1 – Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão 

administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos 

competentes para a revogação do ato.  ------------------------------------------------------------------  

2 – A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a pedido dos interessados, tem efeitos 

retroativos e deve ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a prática do ato 

retificado.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 nove de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Protecção Civil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.231,12 € (quatro mil 

duzentos e trinta e um euros e doze cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, segundo trimestre de 

2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de  

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;  ---------  
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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. -------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos solicitou os dados relativos ao valor 

total dos seguros das Associações de Bombeiros que são pagos pelo Município. -----------------  

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

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 dez, de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Protecção Civil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 4.054,92 € (quatro mil e 

cinquenta e quatro euros e noventa e dois cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André do segundo trimestre 

de 2020.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS  

DE ALVALADE  -------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas  --------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade  -----------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número onze, de dois mil e vinte do Serviço Municipal de 

Protecção Civil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 5.815,72 € (Cinco mil 

oitocentos e quinze euros e setenta e dois cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade. ------------------------------  

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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aquisição de serviços continuados de deposição de resíduos de diferentes 

tipologias em operador licenciado, para destino final.  --------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém.  -----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/300.10.005/42, da Secção de Aprovisionamento e 

Património.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira.  ----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar o Relatório Preliminar convertido a Final, elaborado pelo Júri 

do procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dois – Aprovar a adjudicação na sequência de concurso público, da aquisição de serviços 

continuados de deposição de resíduos de diferentes tipologias em operador licenciado, para 

destino final, nos termos do previsto no n.º 3 do art.º 148º do CCP, à entidade “Valorsines - 

Valorização, Gestão de Recicláveis, S.A.,”, pelo montante estimado de 82 150,00 €, a que 

acrescerá o I.V.A. à taxa legal em vigor;  ----------------------------------------------------------------  

Três – Aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com o adjudicatário, de acordo com o 

previsto no n.º 1 do art.º 98º do CCP. ---------------------------------------------------------------------  

Documentos que são dados como reproduzidos na presente Ata com o número setenta e sete, 

ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 73º, e nos nºs 3 e 4 do art.º 

148º, ambos do Código dos Contratos Públicos;  -------------------------------------------------------  

Dois – O órgão competente para tomar a decisão de contratar, e consequentemente, de 

adjudicar, é a Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 1 do art.º 

18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea 

j) do n.º 1 do art.º 14º do Decreto – Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ------------------------------  

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

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

Margarida Santos, dos Senhores Vereadores Albano Pereira, Jaime Cáceres, eleitos da CDU, e 

dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal comum para recrutamento de 1 Assistente Técnico 

(Juventude), em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processos n.º 2020/250.10.101/10  ----------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 1 

Assistente Técnico(Juventude), 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 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: O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, 

e do Senhor Vereador Luís dos Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -----------  

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

ENTIDADE: ESCOLA SEGUNDÁRIA POETA AL BERTO -----------------------------------  

ASSUNTO: Aprovação de Minuta de Protocolo de Colaboração para a realização de 

Formação em Contexto de Trabalho (Estágio), para dois alunos do Curso Profissional de 

Técnico de Desporto ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/150.20.101/14, de 29 de maio, da Divisão de Gestão de 

Recursos Humanos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago 

do Cacém e a Escola Secundária Poeta Al Berto em Sines, para a realização de Formação em 

Contexto de Trabalho (Estágio), para dois alunos do Curso Profissional de Técnico de 

Desporto, documento que é dado como reproduzido na presente Ata com o número setenta e 

oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados pelo senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Alínea a) -O estágio formativo, estruturado num plano individual de 

formação ou roteiro de atividades, assume a forma de prática simulada e visa a aquisição e o 

desenvolvimento de competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de 

carreiras relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo de 

trabalho e para a formação ao longo da vida; ------------------------------------------------------------  

Alínea b) O Município de Santiago do Cacém sempre tem vindo a estabelecer-se parcerias no 

sentido da aproximação entre a escola e a realidade em contexto de trabalho, desenvolvendo 

nos alunos, uma cultura de cooperação e de responsabilidade, aberta à partilha de informação 

e à melhoria contínua, num contexto organizacional;  -------------------------------------------------  

Alínea c) Os estágios em apreço realizam-se no âmbito das competências da Divisão de 

Cultura e Desporto, num período com a duração de 180horas e caducam no final do período 

de estágio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Alínea d) No âmbito do artigo 3º, da Portaria nº 74-A/2013, de 15 de fevereiro, que regula a 

tipologia do ensino profissional e no uso da competência atribuída à Câmara Municipal, 

referida na alínea r), do nº 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 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 onze 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 

 

 

________________________________________________ 


