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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSETE -----------------------------  

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

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezassete, na Sala de reuniões da 

Biblioteca Municipal de Santo André, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, 

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

Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, 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 Álvaro Beijinha, às onze horas. --------------------------  

 

 

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

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

 

 

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 

 

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

ASSUNTO: Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezassete/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 Dezassete. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: - Um – Aprovar a sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. 

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

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/9,  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.-------------  

Três abstenções, sendo duas, dos senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniel Martins, 

eleitos do PS, e uma 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 

Dezassete/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 Dezassete. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 

Mil e Dezassete /Dois Mil e Vinte, documento que será dado como reproduzido na ata da 

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

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

Três abstenções, sendo duas, dos senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniel Martins, 

eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------  

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

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

ASSUNTO: Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete. -------------------------  

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 Dezassete. -------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezassete, 

documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. --------------------------------------  

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

Três abstenções, sendo duas, dos senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniel Martins, 

eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------  

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

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

ASSUNTO: Aumento do Capital Social da AGDA – Águas Públicas do Alentejo S.A -----  

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/150.10.702/39 – Gabinete de Apoio ao Presidente (GAP). ---  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência para a AMGAP do valor de 131.234,84€, repartido 

pelos anos de 2017 e 2018 (em duas parcelas de igual valor). ----------------------------------------  

O pagamento referente a 2017, no montante de 65.617,42€ deverá ser efetuado em duas 

prestações de igual valor ou seja: --------------------------------------------------------------------------  

1.ª prestação até 30 de junho de 2017 no valor de 32.808,71€. ---------------------------------------  

2.ª prestação até 15 de dezembro de 2017 no valor de 32.808,71€. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Por deliberação da Assembleia Municipal de 31 de agosto de 

2015 foi aprovado o aditamento ao Contrato de Parceria Pública, e anexos que dele faziam 

parte integrante, entre o Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, 

Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, 

Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, 

Viana do Alentejo e Vidigueira. ---------------------------------------------------------------------------  

Também nessa data foi aprovado pela Assembleia Municipal o aditamento ao Contrato de 

Gestão, e anexos que dele faziam parte integrante, entre o Estado Português e os Municípios 

de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, 

Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, 

Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. -----------------------------------------------  

Os aditamentos citados tiveram em conta quer à aproximação do final do primeiro período 

quinquenal, que implicava uma revisão tarifária, quer a mudança do quadro económico e 

financeiro, decorrente do PAEF – Memorando da Troika (BCE_FMI_UE), que condicionou a 

execução dos “contratos de parceria e gestão”, bem assim e em particular, a execução do 

“modelo técnico global” (investimentos), previsto ser executado com apoios financeiros do 
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QREN/PVOT e a redução das transferências do Orçamento de estado para os Municípios, 

entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o seu inicio em junho de 

2014 e que estaria então consubstanciado em alterações aos documentos que regulam 

aparceria (contrato de parceria pública e contrato de gestão). -----------------------------------------  

Na Assembleia Intermunicipal da AMGAP realizada a 03 de março de 2017, foi aprovada a 

proposta de subscrição do capital social da AGDA, por parte dos Municípios e da AMGAP, 

para cumprimento do Contrato de Parceria e do EVEF, assinado entre o Estado os Municípios 

a 22 de dezembro de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta subscrição será feita em partes iguais de 50%, nos anos de 2017 e de 2018, com o 

contributo da AMGAP no valor de 20% da totalidade do capital social, correspondente a 

1.778,995€, cujo valor será igualmente distribuído em partes iguais nos anos de 2017 e 2018. 

Através da circular 003/AMGAP/17 de 09 de março, foram enviados para o Município de 

Santiago do Cacém os mapas correspondentes aos cálculos da subscrição do capital social, 

que corresponde ao anexo 1. -------------------------------------------------------------------------------  

Foi ainda solicitado que, para cumprimento da deliberação atrás referida, o pagamento do  

Município de Santiago do Cacém no ano de 2017, correspondente a 65.617,42€ deverá ser 

liquido, a 1.ª prestação até 30 de junho de 2017 e a 2.ª prestação até 15 de dezembro de 2017, 

no valor de 32.808,71 euros, cada prestação. ------------------------------------------------------------  

Pelo exposto propõe-se que este assunto seja deliberado em reunião de Câmara para 

aprovação do pagamento, nos moldes atrás descritos. -------------------------------------------------  

De Direito: O disposto no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime das 

parcerias entre o Estado e as autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas 

municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de 

gestão de resíduos urbanos. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ALENTEINVESTE – COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, 

LDA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transmissão de Posição Contratual – Protocolo de Cedência de Pavilhão na 

Zona de Indústria Ligeira. -------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Rua do Mercado – Vila Nova de Santo André. ---------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2000/300.50.201/2, de 15 de março de 2000, da Secção de 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a transmissão da posição contratual que a ALENTEINVESTE –

COMPRA E VENDA DE BENS IMOBILIÁRIOS, LDA., detém no Protocolo celebrado com 

o Município de Santiago do Cacém, relativo ao prédio urbano inscrito na matriz predial da 

freguesia de Santo André sob o artigo 2 043º, junto ao Mercado Municipal, para a empresa 

ASSIS FERNANDES & HELENA FERNANDES, LDA., pessoa coletiva registada sob o nº 

514 468 394, com sede em Rua Barbosa do Bocage, Lote 303, em Fernão Ferro. -----------------  

FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33º do Regime 

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

Dois – De acordo com o solicitado por requerimento datado de 21 de junho de 2017. -----------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO MOTARD DE DEIXA-O-RESTO ----------------------------------------  

ASSUNTO: Encontro Motard - Isenção de Taxas de Licenciamento Especial de Ruído. 
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REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/35 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/29 de 

13/06/2017.Informação nº 9121/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/21/06/2017. ---------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização do Encontro Motard organizado por o Grupo Motard de 

Deixa-o-Resto no Campo de Futebol de Deixa-o-Resto no dia e 08 de julho de 2017, através 

da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da taxa de ruído e de Diversão 

Provisória no valor de 27.40€. -----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - O Grupo Motard de Deixa-o-Resto tem vindo a desenvolver iniciativas 

em prol da comunidade e do seu bem estar. -------------------------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no 

nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. -----------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------  

ASSUNTO: Festa de verão. ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/40 de 

20/06/2017.Informação nº 9461/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/23/06/2017. ---------------  

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

PROPOSTA: Apoiar a realização da “Festa de verão” integrada nas Comemorações das 

Festas da Cidade em Vila Nova de Santo André no dia 30 de junho e 01 de julho  de 2017, 

através da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da taxa de ruído na via 

publica no valor de 21.07€. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - A Junta de Freguesia de Santo André tem vindo a desenvolver 

iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. ------------------------------------------------  

- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no 

nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. -----------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ----------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo número 04/DOGU/SAU, de dois mil e dezassete, da Secção de 

Administração Urbanística ------------------------------------------------------------------------------- 

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

TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014. -------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: NUCLISOL – JEAN PEAGET 

ASSUNTO: Isenção de pagamento de taxas para emissão de alvará de utilização para 

Creche e Jardim de Infância. ----------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Bairro 298 Fogos - Vila Nova de Santo André. --------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 07/2017/51/0 datado de 22.05.2017da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística em nome de Nuclisol- Jean Piaget. ----------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da isenção do pagamento de taxas para emissão do alvará 

de utilização no valor de 470,73€.  ------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1.º - A Nuclisol – Jean Piaget é uma instituição particular de 

solidariedade social (IPSS), cuja natureza, nos termos do Decreto-Lei n.º 119/83 de 25 de 

fevereiro na redação em vigor (estatuto das IPSS’S), artigo 8º equipara automaticamente a 

pessoas coletivas de utilidade pública.-------------------------------------------------------------------- 

2.º - O Regulamento Municipal de Taxas estatui na alínea a), n.º 1 do artigo 8º a isenção de 

pagamento de taxas de urbanismo quando as operações urbanísticas a realizar forem 

destinadas a utilização própria de pessoas coletivas de direito público, direito privado ou de 

utilidade pública administrativa, às quais a lei também confira tal isenção. ------------------------ 

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

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

ASSUNTO: Utilização da reserva de recrutamento - Procedimento concursal para 

recrutamento de 1 Assistente Operacional (Motorista de Pesados), em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. --------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 5-TI/DGRH/2016. ------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar, o recrutamento de trabalhadores, através da utilização da reserva de 

recrutamento interna constituída em resultado do procedimento concursal para ocupação de 

um posto de trabalho de Assistente Operacional (Motorista de Pesados), em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo como número 

máximo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: O recrutamento dos trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal é precedido de aprovação 

do órgão executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Há reserva de recrutamento no procedimento concursal supra identificado, verificando-se 

necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho vagos no mapa de pessoal. ------------  

Em caso de impossibilidade de ocupação de postos de trabalho por trabalhadores detentores 

de um vínculo de emprego público por tempo indeterminado, podem as entidades 

empregadoras públicas recrutar trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou 

sem vínculo de emprego público. Foi autorizado que ao procedimento se candidatassem 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2017-06-22                                                                                                      Pág. 6 

 

 

 

 

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

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 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 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 

Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------

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

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

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

reunião pelas doze horas e vinte e cinco minutos.-------------------------------------------------------

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

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


