CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM,
DE TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL E DEZANOVE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos trinta dias do mês de maio 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 vinte da
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Aprovação do Projeto de Execução “Requalificação da Envolvente da
Igreja Matriz do Cercal e da Rua da Parreira” ----------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo -----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/300.30.001/2, de 26 de fevereiro de 2019, da Divisão de
Projeto e Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------PROPOSTA: - Aprovar o Projeto de Execução “Requalificação da Envolvente da Igreja
Matriz do Cercal e da Rua da Parreira”------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Um - O Projeto de Execução em referência foi elaborado por equipa
multidisciplinar da DPO. ----------------------------------------------------------------------------------Dois - A obra encontra-se prevista em PPI de acordo com o objetivo 3.3.1.1.2. e os seguintes
projetos: 2016 /084 – Requalificação da Praça da Igreja Matriz e 2016 / 090 –
Pedonalização da Rua da Parreira. -------------------------------------------------------------------Três - O projeto é constituído pelos seguintes elementos: -------------------------------------------• Estimativa Orçamental -----------------------------------------------------------------------------------• Projeto de Execução composto por: --------------------------------------------------------------------o Peças Escritas (Memórias Descritivas e Justificativas e respetivos anexos, Caderno de
Encargos, Medições e Mapas de Quantidades) ---------------------------------------------------------• Peças Desenhadas: ----------------------------------------------------------------------------------------o Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) --------------------------------------------------------o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de projeto) -----DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora
Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da
CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. -----------Uma abstenção do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém
Mais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Erros e Omissões/Esclarecimentos - Aprovação da alteração do mapa de
quantidades do projeto de execução “Qualificação e Valorização da Área de
Acolhimento Empresarial de Santo André”. --------------------------------------------------------2019-05-30
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André - Santiago do Cacém. -----------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/9, da Secção de Aprovisionamento e
Património. --------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------PROPOSTA: UM - Ratificar o meu ato administrativo de 24-05-2019, que aprova: -----------_ A retificação das peças de procedimento (Adenda - Erros e Omissões/Esclarecimentos); ----_ A retificação do mapa de quantidades final a colocar a Concurso; -------------------------------_ Mapa de quantidades comparativo de erros e omissões;--------------------------------------------_ A retificação das medições e mapa de quantidades final. ------------------------------------------FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o referido no documento interno nº 13987, de
24/05/2019. --------------------------------------------------------------------------------------------------DOIS- De acordo com artº 50º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 18/2008 de 29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar. -------------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 abstençõese dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS,
E do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------ASSUNTO: Adjudicação da empreitada de Requalificação da Av. Manuel da Fonseca,
Zona Comercial do Centro Histórico e Zona Envolvente do Mercado Municipal. ---------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.001/4, da Secção de Aprovisionamento e
Património. --------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------PROPOSTA: UM - Aprovar o Relatório Final elaborado pelo Júri do procedimento,
conforme documento em anexo;--------------------------------------------------------------------------Dois – Aprovar a adjudicação, na sequência de concurso público, da empreitada de
Requalificação da Av. Manuel da Fonseca, Zona Comercial do Centro Histórico e Zona
Envolvente do Mercado Municipal, à sociedade comercial ARQUIJARDIM, SA. pelo valor
de 1.877.281,08 €, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o montante global
de 1.989.917,95 €. ------------------------------------------------------------------------------------------Três – Aprovar a minuta do contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento em
anexo, de acordo com o disposto no nº 2 do artº 40º do CCP; ---------------------------------------FUNDAMENTOS: Um – Para efeitos do disposto no nº 1 do artº 73º, e nos nºs 3 e 4 do artº
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 nº 1 do artº 18º
do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea j)
do nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. ------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por 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 Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém
Mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dois votos contra, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do
PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2019-05-30
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DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, foi
apresentada a seguinte Declaração de Voto: “Requalificação Av. Manuel da Fonseca e
Envolventes. -------------------------------------------------------------------------------------------------Esta proposta que confirma as sucessivas alterações de valores, cada vez mais gravosos,
revela a precipitação e nervosismo instalado, bem como a falta de tempero e equilíbrio nas
operações e prioridades. -----------------------------------------------------------------------------------Reiteramos todos os contributos, posições sobre o assunto e declarações de voto,
nomeadamente, as declarações das atas de 03-05-2018, 15-10-2018, 10-01-2019 e 04-042019. Somos, de facto, ainda um País com muitas assimetrias e o nosso Concelho também
acompanha essa tendência. --------------------------------------------------------------------------------Os Fundos Comunitários não são ilimitados. Devem ser geridos de forma muito rigorosa,
criteriosa e muito bem aproveitados. --------------------------------------------------------------------A tristeza que referíamos aumenta e muito lamentamos por uma intervenção, inoportuna, de
destruição do que está bem, sem perspetivas de futuro, mais parecendo uma espécie de obras
de regime para distrair e desviar a atenção das deficiências básicas! -------------------------------Em 28-06-2018, a Câmara Municipal aprovou o projecto final da Operação de Reabilitação
Urbana Sistemática para a área de Reabilitação Urbana de Centro Histórico de Santiago do
Cacém que previa custos de 220 mil euros para a Av. Manuel da Fonseca e 375 mil euros para
a requalificação do Mercado Municipal e envolventes. -----------------------------------------------O preço do concurso desta obra com o valor de referência de Dois Milhões e Duzentos Mil
Euros (2,2 M€) vai ser adjudicada por um valor de cerca de Um Milhão e Novecentos Mil
Euros (1,877 M€), ou seja, menos cerca de 300 Mil Euros, relativamente ao concurso! --------Ora, os valores exagerados que foram sendo apresentados não constam de qualquer
documento, pelo menos, de conhecimento público. ---------------------------------------------------Muitas pessoas, mesmo discordando, já nem dizem nada. Pois acham que não vale a pena. E,
de facto, infelizmente, neste como em outros tantos, a opinião das pessoas – como foi o caso
de dezenas de assinaturas apresentadas sobre esta obra – não contou para nada. -----------------Mas a tristeza das pessoas e a indignação estão latentes. E, em certos momentos, quando se
manifestam, por vezes, fazem-no com sofrimento, angustia e em silêncio! E, como todos
podemos confirmar, em certos momentos, questionamo-nos o porquê de tanto desencanto e
desinteresse pela causa Pública? Talvez o somatório de toda a envolvente da Sociedade e os
naturais constrangimentos de cada um! -----------------------------------------------------------------Pelo exposto e tendo em conta a manifesta divergência que nos separa sobre o presente e o
futuro para o nosso Concelho, votamos contra.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Revogação da deliberação da reunião de câmara de 17/01/2019, sobre o
documento com o registo MGD nº 1129 de 10/01/2019, referente ao pedido de redução da
tarifa variável de resíduos urbanos na fatura n.º 001/117874/2018 no valor de 1274,90€.
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: 2018/350.30.001/173 de 10/12/2018, Divisão de Administração Geral e
Financeira ----------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------PROPOSTA: Revogar a deliberação da reunião de câmara de 17/01/2019, sobre o documento
com o registo MGD nº 1129 de 10/01/2019, referente ao pedido de redução da tarifa variável
de resíduos urbanos na fatura n.º 001/117874/2018 no valor de 1274,90€. ------------------------FUNDAMENTOS: Ao emitir a nota de crédito, foi detetado um erro nos cálculos
inicialmente efetuados no anexo 1 do documento com o registo interno nº 31753 de
17/12/2018, tendo sido corrigida a folha dos cálculos auxiliares constante no anexo 3 do
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documento identificado, e do qual se concluiu a não redução dos valores na fatura atendendo
que o consumo médio mensal considerado normal é superior ao consumo de resíduos urbanos
debitado na faturada identificada. ------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ELÍSIO CORREIA MADEIRA ------------------------------------------------------ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de Compropriedade---------------------LOCALIZAÇÃO: Capela de Baixo, Santo André ---------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/153, datado de 18/04/2019, da Divisão de
Ordenamento e Gestão Urbanística em nome de Elísio Correia Madeira. -------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo do Presidente da Câmara referente ao parecer
favorável sobre a constituição de Compropriedade a favor de João Pedro Lopes Alexandre,
Mohammed Ahmed Fawzi Abedelhadi, Natália Cristina Trindade do Carmo, Johannes
Lambertus Nicolaas Witsenboer, para o prédio denominado “Capela de Baixo”, sito em Santo
André, freguesia de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo rústico 103 da secção D,
descrito na Conservatória de Registo Predial sob o nº 1509 com o tipo de cultura de arrozal,
cultura arvense, oliveiras, vinha e pomar de citrinos. -------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o disposto no nº 3 do art.º 35 do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------2. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 54º do diploma supra referido, a Câmara pode
emitir parecer desfavorável à emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o
ato ou negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente.
3. O prédio, segundo os elementos constantes no processo, pertence atualmente a um titular,
sendo a pretensão de escriturar o mesmo, por motivos de compra e venda, a favor de várias
pessoas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Sem prejuízo de não haver a diminuição do n.º de compartes, não se afigura que este
negócio vise a constituição de qualquer fracionamento físico do prédio. --------------------------5. Assim, considera-se não existir violação à Lei n.º 64/2003. --------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências do Município
de Santiago do Cacém na Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, no âmbito do
Regime Jurídico de Serviço Público de Transporte de Passageiros ----------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo n.º 2019/900.20.604/141, do Gabinete de Apoio à Presidência ----APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha ----------------PROPOSTA: UM: Aprovar a Proposta de Contrato Interadministrativo a celebrar entre o
Município de Santiago do Cacém e a Comunidade Intermunicipal do Litoral Alentejano, em
anexo;---------------------------------------------------------------------------------------------------------DOIS: Submeter à deliberação da Assembleia Municipal a autorização da celebração do
Contrato Interadministrativo entre o Município e a CIMAL. ----------------------------------------FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Lei n.º 52/ 2015, de 9 de junho, aprovou o Regime
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (abreviadamente designado por
RJSPTP), estabelecendo o regime aplicável ao planeamento, organização, operação,
atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do
serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros
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sistemas guiados, incluindo o regime das obrigações de serviço público e respetiva
compensação; -----------------------------------------------------------------------------------------------DOIS: Os municípios são as autoridades de transportes competentes quanto aos serviços
públicos de transporte de passageiros municipais, conforme consta do artigo 6º do RJSPTP;
TRÊS: As Comunidades Intermunicipais são as autoridades de transportes competentes
quanto aos serviços públicos de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam
integral ou maioritariamente na respetiva área geográfica, conforme disposto no artigo 7º do
RJSPTP;------------------------------------------------------------------------------------------------------QUATRO: Assim, revela-se imprescindível e inadiável definir os termos em que as
autoridades de transportes que atuam no território administrativo da Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Litoral deverão proceder, desde já, no domínio da "exploração de
serviço público de transporte de passageiros atribuída por via de procedimento distinto do
concorrencial" (artigo 9º da Lei n.º 52/ 2015, de 9 de junho), bem como no que concerne a
matéria versada nos artigos 10º e 11º da citada Lei, isto é, respetivamente, quanto à
"autorização para a manutenção do regime de exploração a título provisório” e no que respeita
aos requisitos da mesma; ----------------------------------------------------------------------------------CINCO: Incontornável é, também, a necessidade de atender ao definido no RJSPTP, nos seus
artigos 6º n.º 2 e 10.°, e, por essa razão, definir os termos da delegação de competências entre
a CIMAL e os respetivos municípios, a concretizar através de contratos interadministrativos,
na área do serviço público de transporte de passageiros, de modo a promover uma maior
eficiência e gestão sustentável do serviço público de transporte de passageiros, bem como a
universalidade do acesso e a qualidade dos serviços, a coesão económica, social e territorial, o
desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes e a articulação intermodal; ---------------SEIS: Sucede, no entanto, que a indefinição existente sobre os modelos de financiamento do
sistema de transportes não aconselha, por agora, que os municípios e a CIMAL enveredem já
por um figurino definitivo de gestão do sistema, sem prejuízo de, no imediato se proceder a
efetiva assunção das responsabilidades e das competências necessárias a gestão de alguns
segmentos do sistema, por agora, com natureza transitória; ------------------------------------------SETE: Por outro lado, e na impossibilidade de serem elaborados à presente data, os estudos a
que se refere o n.º 2 do artigo 122º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro (que
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova o estatuto das entidades
intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para
as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do
associativismo autárquico - RJAL), por absoluta ausência de dados que o permitam, as Partes
declaram quanto aos requisitos enunciados nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115º do RJAL,
que: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------i. 0 não aumento da despesa pública global está assegurado por via do financiamento
transitório no montante global de 3 000 000 euros, a repartir em partes iguais entre cada uma
das referidas autoridades de transportes, em cumprimento do estatuído no n° 2, artigo 4º da
Lei nº 52/2015, de 9 de junho e enquanto não disponham dos meios de financiamento
previstos no artigo 11º do RJSPTP em medida necessária ao desempenho das novas funções;
ii. 0 aumento da eficiência da gestão dos recursos pela Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Litoral está assegurado por via da utilização concertada dos recursos parcos que são
disponibilizados pelo Estado, por cada um dos municípios e pela própria CIMAL, gerando um
ganho de escala e a correspondente poupança; ---------------------------------------------------------iii. 0 ganho de eficácia do exercício das competências da Comunidade Intermunicipal do
Alentejo Litoral está assegurado por via da necessária visão histórica e global do sistema de
transportes e da correlativa mobilidade supramunicipal e que permite uma análise partilhada
entre os diversos operadores, bem como entre os representantes autárquicos das populações
utentes do sistema;------------------------------------------------------------------------------------------2019-05-30
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iv. 0 cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12
de setembro (a aproximação das decisões aos cidadãos, a promoção da coesão territorial, o
reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços prestados as
populações e a racionalização dos recursos disponíveis) está subjacente ao objeto e aos
objetivos do presente Contrato Interadministrativo, na medida em que só uma visão integrada
de âmbito territorial supramunicipal permite garantir a sua prossecução; --------------------------OITO: A articulação entre os diversos níveis da administração pública local (municípios e
Comunidade Intermunicipal) está assegurada não só pelos próprios mecanismos contratuais
infra previstos, como pelo facto de os Municípios estarem representados ao nível dos Órgãos
Executivo e Deliberativo da Comunidade Intermunicipal. -------------------------------------------FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: A delegação de competências concretiza-se através
da celebração de contratos interadministrativos, sob pena de nulidade, conforme dispõe o
artigo 120.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------------DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal autorizar a
celebração de contratos de delegação de competências conforme o previsto na alínea k) do n.º
1 do artigo 25.º, Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------TRÊS: Os Contratos Interadministrativos são celebrados ao abrigo do disposto nos artigos
120.º e 121.º, da Lei que se vem citando. ---------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora
Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da
CDU, e dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. -----------Uma abstenção do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém
Mais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Conta Final e Revisão de Preços Provisória – Ampliação e Renovação da
Escola Básica nº 4 (EB1/JI) -----------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/33, de 09/08/2017, da Divisão de Projeto e
Obras. (Processo 01.08.12/DPO/17- papel) -------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------PROPOSTA: Um: Ratificar o meu ato administrativo praticado em 27-05-2019 que aprovou
a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro resumo:-----------------------------Contrato .........................................: 951.837,09€ (IVA incluído) -----------------------------------Faturado .........................................: 970.716,60€ (IVA incluído)-----------------------------------Adicional (incluído no faturado)....: 18.879,51€ (IVA incluído) ------------------------------------Revisão de Preços Provisória.……...: 18.158,70€ (IVA incluído). ---------------------------------E o cálculo da revisão de preços provisória no valor de 18.158,70€, para posterior envio ao
empreiteiro para faturação. --------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Um: O prazo limite de aprovação da conta final é dia 29 de maio, pelo
que se justifica a aludida aprovação e posterior ratificação, na reunião de câmara de 30 de
maio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dois: O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de apenas se encontrarem
publicados os índices até ao mês de setembro 2018. --------------------------------------------------Três: Art.ºs 382º, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos aprovado
pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro, na redação atual e respetiva legislação
complementar e cláusula 38ª do caderno de encargos. ------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------2019-05-30
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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 Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. ----------------------ASSUNTO: Declaração de Caducidade da Licença no âmbito do Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação --------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Rua 38 – Ermidas-Sado -----------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo 01/2016/92 de 31/05/2016, da Divisão de Ordenamento e Gestão
Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ----------------------------------------PROPOSTA: Aprovar o projeto de decisão de declaração de caducidade da Licença referente
ao processo supra identificado, de César Gonçalves Rodrigues concedendo-se um prazo de 10
dias para audiência prévia. --------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1 – Encontra-se decorrido o prazo legal aplicável, mais de 12 meses, sem
que a obra tivesse sido iniciada. --------------------------------------------------------------------------2 – O local da obra a que se refere o processo foi visitado pelo serviço de fiscalização, tendo
o mesmo informado, que a obra não foi iniciada. ------------------------------------------------------3 - A caducidade do ato administrativo de operações urbanísticas devem ser declaradas pela
Câmara Municipal, após audiência prévia do interessado. -------------------------------------------DE DIREITO: De acordo com o disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 71.º do Regime
Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE); e artigo 122.º do Código do Procedimento
Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora
Margarida Santos e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da
CDU, e do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. -------Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS,.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 autónoma “I”, correspondente ao rés do chão, n.º 9 do prédio
urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco B2, em Vila Nova de Santo André, da freguesia de
Santo André. -------------------------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 13295 de 17/05/2019 - Processo
2019/300.10.009/49 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 do Centro Urbano
de Vila Nova de Santo André – Fração autónoma “I”, correspondente ao rés do chão, n.º 9, do
prédio urbano situado no Bairro do Pinhal, Bloco B2, em Vila Nova de Santo André, inscrito
na matriz sob o artigo 2492 e descrito na Conservatória de Registo Predial sob o n.º
603/19890306, da freguesia de Santo André. -----------------------------------------------------------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: 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 “A”, correspondente à cave do prédio urbano situado na Rua das
Romeirinhas, n.º 15-A, em Santiago do Cacém, da União das Freguesias de Santiago do
Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra. -------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Documento de Entrada n.º 13655 de 21/05/2019 – Processo
2019/300.10.009/50 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 “A”, correspondente à cave do prédio urbano situado na Rua das
Romeirinhas, n.º 15-A, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o artigo 2754 e descrito
na Conservatória de Registo Predial sob o n.º 2734/20061020, da União das 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
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: MÓVEIS AGUIAR, LD.ª. -------------------------------------------------------------ASSUNTO: Certidão de Destaque Urbano ----------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Alvalade -----------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo 03/2019/159, datado de 24/04/2019, da Divisão de Ordenamento e
Gestão Urbanística em nome de Móveis Aguiar, Ld.ª. ------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. ----------------------------------------PROPOSTA: Emitir Certidão de Destaque Urbano, para o prédio inscrito na matriz predial
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urbana sob os artigos nº 446 e 2281-P, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Santiago do Cacém sob o nº 139/19850717, com a área total de 401,89 m² da freguesia de
Alvalade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: De Facto 1. Através do requerimento n.º 11076, de 24/04/2019 é
solicitada a emissão de certidão de destaque de prédio localizado dentro do perímetro urbano
de Alvalade, inscrito na matriz urbana sob os artigos 446 e 2281-P, descrito na Conservatória
do Registo Predial sob a ficha n.º 139 de 17/07/1985, sito na Rua 31 de maio de 1834,
freguesia de Alvalade.--------------------------------------------------------------------------------------2. A área total do prédio descrita na Conservatória do Registo Predial é de 371,6 m², mas a
área de facto existente é de 401,89 m², confirmada por levantamento topográfico. --------------3. As duas parcelas objeto do pedido de destaque confrontam com arruamentos públicos
(requisito legal exigido) e ficarão com as seguintes áreas: -------------------------------------------- Área Total do Prédio Urbano ………………………………..…………………….401,89 m²
- Área da Parcela a Destacar (ficará assente o artigo urbano 446) ……...……..154,76 m²;
- Área da Parcela Remanescente (ficará assente o artigo urbano 2281-P)……….….247,13 m²;
4. A parcela a destacar ficará com as seguintes confrontações:--------------------------------------Norte…………………………………………………………………Rua 31 de maio de 1834;
Sul…………………………………………..…………Rua Dr. António Guerreiro Fernandes;
Nascente……………….……Manuel João Pires de Aguiar e Mónica Maria Pires de Aguiar;
Poente……………………………………..……………………………….……Móveis Aguiar.
5. Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário, novo destaque pelo
prazo de 10 anos, contados da data do destaque anterior.-----------------------------------------6. O ónus do não fracionamento deverá ser inscrito no registo predial sobre as duas parcelas
resultantes do destaque.---------------------------------------------------------------------------------7. A certidão emitida pela Câmara Municipal constitui documento bastante para efeitos de
registo predial da parcela destacada.---------------------------------------------------------------------De Direito Nos termos do disposto no artigo 6.º n.ºs 4, 6, 7 e 9 do Regime Jurídico da
Edificação e Urbanização (aprovado pelo DL-555/99, de 16/12, na sua atual redação).---------DE DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MARIA DE MATOS JORGE --------------------------------------------------------ASSUNTO: Emissão de parecer sobre constituição de compropriedade.
LOCALIZAÇÃO: Vale Carreira, Abela. --------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 03/2019/162, de 29/04/2019 da Divisão de Ordenamento e
GestãoUrbanística.------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.-----------------------------------------PROPOSTA: 1-Emitir parecer favorável sobre a constituição de compropriedade para o
prédio denominado “Vale Carreira”, sito na Abela, inscrito na matriz sob o artigo rústico 43,
secção “J” e urbano 110, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 205, com a
área total de 68000m2, da freguesia de Abela, a favor de Mariana Moreira de Carvalho Pereira
Marcelino e Nuno Miguel Martins Pinto Dantas e Melo. ---------------------------------------------2- Emitir certidão de acordo com a deliberação proferida. -------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1- Através do requerimento n.º 11256, de 29/04/2019, foi solicitada a
emissão de certidão para constituição de compropriedade a favor de Mariana Moreira de
Carvalho Pereira Marcelino e Nuno Miguel Martins Pinto Dantas e Melo, para o prédio
denominado “Vale Carreira”, sito na Abela, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 43,
secção “J” e urbano 110, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º
205/19890327, com a área total de 68000m2, freguesia de Abela. ----------------------------------2019-05-30
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2- De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 02/09, na sua atual redação, a
celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a
resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios
rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local da situação dos mesmos.
3- O n.º 2 do referido artigo 54.º dispõe, que a Câmara Municipal pode emitir parecer
desfavorável à emissão da certidão agora requerida se existirem provas de que o ato ou
negócio a realizar visa, ou dele resulta, o parcelamento físico em violação legal vigente. ------4- O prédio, segundo os elementos constantes no processo, pertence atualmente a um titular,
sendo a pretensão de escriturar o mesmo, por motivos de venda, a favor de três pessoas. ------5- Segundo o parecer técnico emitido não se afigura que este negócio vise a constituição de
qualquer fracionamento físico do prédio. Pelo que se considera não existir violação à Lei n.º
91/95, de 02/09, propondo-se a emissão da certidão nos termos solicitados. ----------------------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 dez, 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 5.758,28 € (Cinco mil
setecentos e cinquenta e oito euros e vinte e oito 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Apresentação da proposta de prestação de serviços analíticos ao Cliente
Externo Zachary Frank Maine -------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém -----------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo Nº 2019/300.10.005/128 de 16/05/2019 – DSIQ/Laboratório ------APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. ----------------------------------------------PROPOSTA: 1 - Aprovar a proposta de serviços analíticos, dos parâmetros do tipo “Controlo
de Inspeção constantes do Anexo I do Decreto-lei nº 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo
Decreto-lei nº 152/2017 de 7 de dezembro, no valor de oitocentos e cinquenta e oito euros e
cinquenta e quatro cêntimos (IVA à taxa legal em vigor já incluindo), que corresponde ao
custo de aquisição ao Laboratório externo acreditado (LPQ). ---------------------------------------2 – Aprovar a prestação dos serviços prevista na proposta referida no ponto anterior, no caso
de aceitação por parte do Cliente, Zachary Frank Maine. ---------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1 – Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório de Águas;
2 – Em conformidade com a alínea e) do nº 1 de artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais aprovada pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------2019-05-30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------ASSUNTO: Concessão do Direito à Exploração do Bar da Biblioteca Municipal Manuel
da Fonseca – Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2019/300.10.005/109, de 24 de abril de 2019 da Divisão de
Administração Geral e Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -----------------------------------------------PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta. ------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Não houve interessados. --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ARMÉNIO LANÇA ----ASSUNTO: Transferência de verba ------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Alvalade -----------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 2019/900.10.002.02/2, informação nº 12485 de
10/05/2019 da Divisão de Cultura e Desporto ----------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres------------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 125,00€ (cento e vinte e cinco
euros) referente a 82 refeições, servidas pelo Agrupamento de Escolas Profº Arménio Lança
aos participantes do CAD de Alvalade no âmbito do Projeto “Desporto em Férias” realizado
entre os dias 15 e 18 de abril. -----------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram com a organização do Desporto em Férias
prestam um apoio muito importante na sua divulgação e confeção de refeições, contribuindo
assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. -----------------------------------------------2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regimento Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------ASSUNTO: Pedido de Colaboração - Concurso de Nacional de Leitura – Agrupamento
de Escolas de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: P. 2019/850.10.600/66 de 10/05/2019, Divisão de Educação. -----------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -----------------------------------------------PROPOSTA: Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, uma verba
no valor de 300,00€ (trezentos euros) para apoiar na estadia e alimentação de seis alunos do
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, que vão à fase nacional do Concurso
Nacional de Leitura em Braga.----------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1 – Ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Regimento Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, ---------------------------2 – Reconhecimento da importância em apoiar as atividades culturais. ----------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM ------------
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ASSUNTO: Aprovação de Minuta de Protocolo de Colaboração para a realização de
Formação em Contexto de Trabalho (Estágio), para quatro alunos do Curso Profissional
de Operações Turísticas ---------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 2019/750.10.002/11, de 19 de fevereiro, da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres------------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração para a realização de Formação
em Contexto de Trabalho (Estágio), para quatro alunos do Curso Profissional de Operações
Turísticas, em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Alínea a) - O estágio formativo, estruturado num plano individual de
formação a desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a
qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do 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, nomeadamente os residentes no Concelho de Santiago do Cacém, 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 e da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, num período
com a duração de 210 horas 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 Regimento Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ -----------------------ASSUNTO: Aprovação de Minuta de Protocolo de Colaboração para a realização de
Formação em Contexto de Trabalho (Estágio), para um aluno do Curso Profissional de
Técnico de Fabrico de Componentes de Construções Metálicas --------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santo André -------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 2019/750.10.002, de 20 de fevereiro, da Divisão de Gestão
de Recursos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -----------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração para a realização de Formação
em Contexto de Trabalho (Estágio), para um aluno do Curso Profissional de Técnico de
Fabrico de Componentes de Construções Metálicas, em anexo.-------------------------------------FUNDAMENTOS: Alínea a) - O estágio formativo, estruturado num plano individual de
formação a desenvolver em contexto de trabalho, visa a aquisição e o desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira, relevantes para a
qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo do 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
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nos alunos, nomeadamente os residentes no Concelho de Santiago do Cacém, uma cultura de
cooperação e de responsabilidade, aberta à partilha de informação e à melhoria contínua, num
contexto organizacional; -----------------------------------------------------------------------------------Alínea c) O estágio em apreço realiza-se no âmbito das competências da Divisão de Projeto e
Obras, num período com a duração de 200 horas em cada ano do ciclo de formação do Curso
(2018-2021), podendo ser revogado a qualquer momento, mediante expresso acordo mútuo ou
por qualquer das partes; ------------------------------------------------------------------------------------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 Regimento Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA ------------------------------------------ASSUNTO: 14ª Limpeza de Praias --------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo: 2019/850.10.600/69 de 21/05/2019 do Serviço Municipal de
Desporto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres------------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1000,00€ (Mil euros) para a
Associação Litoral Aventura como apoio na organização da 14ª Limpeza de Praias a realizar
no dia 9 de junho de 2019. --------------------------------------------------------------------------------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 nº 1 do artigo 33º do Regimento Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante a reunião o respetiva Secretária Substituta elaborou a presente Minuta de cada uma
das deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido
lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada, por unanimidade, nos termos e para os
efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, Maria Helena Gonçalves
Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira
e pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. ----------------------------------E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a
reunião pelas dez horas trinta e cinco minutos.----------------------------------------- ----------------

O Presidente da Câmara Municipal
________________________________________________
A Secretária Substituta da Reunião
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