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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZ DE JULHO DE DOIS MIL E CATORZE ------------------------------------------------  

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

Aos dez dias do mês de julho de dois mil e catorze, na sede da Freguesia de São Francisco da 

Serra, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, 

Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Norberto Valente 

Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de 

Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 

da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – PCP ----------------------------------  

ASSUNTO: Projeto de Lei do PCP: Recusa a privatização da Empresa Geral de 

Fomento (EGF) e revoga o DL-45-2014, de 20 de março ------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência  ------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do Projeto de Lei do Grupo Parlamentar do PCP que Recusa a 

privatização da Empresa de Fomento (EGF) e revoga o Decreto Lei 45/2014, de 20 de março. 

A discussão desta iniciativa legislativa do PCP terá lugar na Reunião Plenária da Assembleia 

da República dia 26 de junho, pelas 9.30 horas. --------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ANTÓNIO PEREIRA INVERNO ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Passagem de peões – Zona do Mercado -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência  ------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO do apreço manifestado pelo Sr. António Pereira Inverno no 

que respeita à remodelação das passagens de peões na zona do Mercado Municipal, louvando 

quem projetou e quem está a executar a obra. -----------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Oitava Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Catorze/Dois 

Mil e Dezassete.   --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. -----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

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

Catorze/Dois Mil e Dezassete.  ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  
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Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Catorze/Dois Mil e Dezassete.----------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. -----------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

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

Catorze/Dois Mil e Dezassete. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze. ---------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. -----------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze. ----------------  

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

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

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

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

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

Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor Vereador 

Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Transferência para a Municípia S.A  --------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº09/DAGF/SAF/2014 -------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência para a Municípia S.A no valor de 1.904,91€, com o 

objetivo de proceder ao reequilíbrio dos resultados antes de imposto. ------------------------------  

FUNDAMENTOS: Cumprimento do disposto no nº 2 do artº 40º da Lei 50/2012, de 31 de 

agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do 

Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------------  

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

ENTIDADE: TEMPLANO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LIMITADA  -------------------   
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ASSUNTO: Retificação da deliberação de Câmara de 12.06.2014 proferida no âmbito da 

receção provisória das obras de urbanização e do valor da garantia bancária que ficará 

cativo, de acordo com o artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo. ----------  

LOCALIZAÇÃO: Quinta Nova da Ribeira da Ponte – Deixa o Resto – Santo André. ----------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40020/1999 datado de 22/12/1999 em nome de 

Templano - Sociedade Imobiliária Limitada  ------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Por deliberação de Câmara de 12.06.2014 e de acordo com a proposta de 

agenda n.º 31/2014 foi aprovada : “… a receção provisória das obras de urbanização e a 

redução da garantia bancária n.º 125-02-0902123 do Millennium BCP, referente à execução 

dos pluviais no loteamento sito em Quinta Nova da Ribeira da Ponte – Deixa o Resto, Santo 

André, com o valor atual de 9.579,62 € (nove mil, quinhentos e setenta e nove euros e 

sessenta e dois cêntimos) ficando cativo 10% do valor total da obra, o qual corresponde a 

960,00 € (novecentos e sessenta euros) …”.  ------------------------------------------------------------  

Verificou-se posteriormente que os 960,00 € (novecentos e sessenta euros ) correspondem a 

10% do valor que se encontrava cativo e não a 10% do valor inicial, que seria de  6.732,50 € 

(seis mil, setecentos e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------  

Assim, propõe-se que nos termos do artigo 148.º do código do Procedimento Administrativo, 

seja  retificado o valor cativo que será de 6.732,50 € (seis mil setecentos e trinta e dois euros e 

cinquenta cêntimos) e não de 960,00 € (novecentos e sessenta euros), conforme foi aprovado.   

FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 1 e o n.º 2 do artigo 148.º do Código do 

Procedimento Administrativo: “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”. “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 maioria, com cinco votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do 

Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2013/2014 - Auxílios Económicos: Material Escolar e 

Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santo André  -----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde/2014, informação nº 101/DEASS/2014, de 19 de junho de 2014. ----------------------------  

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

PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e 

material escolar) às crianças do Pré-Escolar, relativos a novos pedidos, constantes do anexo I;  

Dois: Transferir para o Agrupamento de Escolas na sequência de novos pedidos e as verbas 

para material escolar, destinados às crianças do Pré-Escolar – escalão B, constantes no anexo I 

a saber: Agrupamento de Escolas de Santo André 25,00 €, sendo o valor total de 25,00 €. -----  

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; ----------  

nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro e 
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Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013.-----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Celebração de contratos de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2014-----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contratos de prestação 

de serviços, com sete técnicos, para ministrar aulas nas Piscinas Municipais, de setembro de 

2014 a julho de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar as aulas de natação e hidroterapia 

nas Piscinas Municipais; ------------------------------------------------------------------------------------  

Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 

de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -----------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante, nem impõe o cumprimento do horário de 

trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em conta o valor da prestação de serviços, recurso ao procedimento por ajuste direto, 

nos termos do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual; -------------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio, conforme consta na informação em anexo. ------------------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 

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

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

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

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

ASSUNTO: Celebração de contratos de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 10/DGRH/2014 ---------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contrato de prestação 

de serviços, na área da energia, pelo período de 1 ano. ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: A inexistência de técnico legalmente habilitado para assumir a 

responsabilidade pela exploração de instalações elétricas e/ou efetuar vistorias periódicas às 

instalações municipais, bem como na necessidade de apoio no planeamento, preparação, 

execução e controlo de intervenções em instalações elétricas, bem como da utilização de 

energia, para obtenção de melhores soluções técnicas e energicamente eficientes; ----------------  

Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 

de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -----------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante, nem impõe o cumprimento do horário de 

trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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Tendo em conta o valor da prestação de serviços, recurso ao procedimento por ajuste direto, 

nos termos do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na redação atual; -------------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio, conforme consta na informação em anexo. ------------------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro. 

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário 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 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por 

mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e 

Finanças e pelo Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  ------  

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

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

reunião pelas onze horas e quarenta e três minutos.----------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


