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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE --------------------------------------------------------  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte, compareceram a Senhora Maria Margarida da 

Costa Rosa Cardoso dos Santos Vice-Presidente da Câmara Municipal, Óscar Domingues 

Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira e Jaime António Pereira Pires de 

Cáceres, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------  

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

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha e do Senhor 

Vereador Francisco Maria Carrajola de Sousa, em férias. 

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

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

declarada aberta pelo Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos, às nove horas e trinta minutos.  

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

Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a Ata número 

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

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

---------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: -------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal Álvaro Beijinha e do Senhor Vereador Francisco Maria Carrajola de Sousa, 

em férias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --      

ASSUNTO: Articulação tarifária e promoção da redução de preços dos transportes nas 

ligações entre áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais limítrofes-----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/900.10.504/105 do Gabinete de Apoio à Presidência. --------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -----------  

TOMAR CONHECIMENTO da aprovação do Projeto de Resolução n.º 162/XIV-1.ª, 

apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP “Pela articulação tarifária e promoção da redução 

de preços dos transportes nas ligações entre áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais 

limítrofes”, no passado dia 23 de julho, em Plenário da Assembleia da República. -------------------  

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

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

ASSUNTO: Aprovação de Conta Final, Auto Trabalhos a Menos e Revisão de Preços 

Provisória-Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/300.10.001/15, de 02 de julho de 2018, da Divisão de 

Projeto e Obras.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -----------  

PROPOSTA: UM –Aprovar a Conta Final, revisão de preços provisória e Auto de trabalhos a 

menos, da empreitada de Requalificação de Espaço Público no Bairro do Pinhal, de acordo com 

o seguinte quadro resumo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato .........................................: 1.096.582,92 €, (IVA incluído)  ------------------------------------  

Faturado .........................................: 1.094.965,56 € (IVA incluído)  -------------------------------------  

Auto Trabalhos a Menos ….……………........:1.617,36€, (IVA incluído)  -----------------------------  

Revisão de Preços Provisória….…….....: 16.770,48 €, (IVA incluído).  --------------------------------  

DOIS-Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar ovalor de 16.770,48 € (IVA 

incluído), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.: Projeto n.º 2016/82 e objetivo 

3.3.1.1.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Documentos que serão dados como reproduzidos na Ata da reunião. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A empreitada em referência foi adjudicada à empresa PROTECNIL–

Sociedade Técnica de Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 11 de outubro 2018. -----  

Foi elaborada conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, o qual totalizou o valor de 

16.770,48 €, pelo que o empreiteiro deve proceder à faturação do referido valor 16.770,48€. -----  

DOIS –Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008 de 

29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª do caderno de 

encargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Aprovação dos trabalhos a menos – Requalificação de Espaço Público no 

Bairro das Flores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19 de junho de 2017, da Divisão de 

Projeto e Obras. (processo 10/DPO/2017 –papel).  -----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -----------  

PROPOSTA: Um – Aprovar o Auto 1 de trabalhos a menos no valor de 78.823,77€, da 

empreitada de Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores, adjudicada à empresa 

Protecnil, Sociedade Técnica de Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 17 de agosto 

2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um –O Contrato da empreitada é o n.º 70/2017,no valor de 1.869.157.81 

€ a que acresce o IVA, no montante de 112.149,47 € o que totaliza o valor de 1.981.307,28 € 

(um milhão novecentos e oitenta e um mil trezentos e sete euros e vinte cêntimos). Estando os 

encargos previstos em PPI de acordo com o objetivo 3.3.1.1.2 e projeto nº 2016/101 –

Requalificação de espaço público no Bairro das Flores, Vila Nova de Santo André. ------------------  

O total facturado foi de 1.794.795,376€, acrescido de IVA (107.687,75€), no total de 

1.902.483,51€ (um milhão novecentos e dois mil quatrocentos e oitenta e três euros e cinquenta 

e um cêntimo). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo que, houve o Auto 1 de trabalhos a menos no valor de 74362,05 € acrescidos de IVA no 

valor de 4.461,72 € o que perfaz o valor de 78.823,77€. -----------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Aprovação da Conta Final e da Revisão de Preços Provisória –

Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores  -----------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19 de junho de 2017, da Divisão de  

Projeto e Obras. (processo 10/DPO/2017 –papel).  -----------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -----------  
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PROPOSTA:UM –Aprovar a Conta final e revisão de preços provisória, da empreitada de 

Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores, de acordo com o seguinte quadro 

resumo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Contrato .........................................: 1.981.307,28 €, (IVA incluído)  ------------------------------------  

Faturado .........................................: 1.902.483,51 € (IVA incluído)  -------------------------------------  

Auto Trabalhos a Menos ….…………….....:78.823,77€, (IVA incluído)  -----------------------------  

Revisão de Preços Provisória….……....: 74.145,39 €, (IVA incluído).  ---------------------------------  

DOIS - Aprovar que seja informado o empreiteiro que deve faturar o valor de 42532,88 € (IVA 

incluído), de acordo com as respetivas rúbricas do P.P.I.: Projeto n.º 2016/101 e objetivo 

3.3.1.1.2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentos que serão dados como reproduzidos na Ata da reunião. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM-A empreitada em referência foi adjudicada à empresa PROTECNIL –

Sociedade Técnica de Construções, S.A., por deliberação de Câmara de 17 de agosto 2017. 

Foi elaborada Conta final e o cálculo de revisão de preços provisório, o qual totalizou o valor de 

69.948,48€ acrescidos de IVA no valor de 4.196,91 € o que perfaz o total de 74.145,39 €, sendo 

que, já foi aprovada a 1ª Revisão de Preços no valor de 29823,12€ acrescido de IVA (1.789,39€) 

no valor total de 31.612,51 €, pelo que o valor a faturar será de 42.532,88 €, ou seja a diferença 

de 74.145,39 € e 31.612,51 €. -------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS –Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto lei Nº 18/2008, de 

29 de janeiro na redação atual e respetiva legislação complementar e cláusula 38ª do caderno de 

encargos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -----------  

PROPOSTA: Aprovar a Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Vinte/Dois 

Mil e Vinte e Três, em anexo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. ------------------------------------------  

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

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

setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------------------------------------------------------  

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

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

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

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra um 

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

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -----------  

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

anexo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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, na redacção 

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

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

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Normas do Passatempo de apoio ao comércio - Ajude a Economia Local, 

Compre no Comércio Tradicional  ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 2020/900.10.503/192 da Divisão de Desenvolvimento Económico 

e Turismo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos.  ----------  

PROPOSTA: Aprovar as Normas de participação no Passatempo de apoio ao comércio “Ajude 

a Economia Local, Compre no Comercio Tradicional”.------------------------------------------------------  

Documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: minimizar alguns dos impactos sentidos no setor do comércio e 

serviços associando um Passatempo a outras iniciativas, garantir o desenvolvimento e a coesão 

social e territorial, com vista à melhoria da qualidade de vida e bem-estar de todos os munícipes e 

em simultâneo, promover e estimular a confiança dos empresários na economia local.  --------------  

De direito: De acordo com o disposto na alínea m), do n º 2 do artigo 23º do Anexo I à Lei n. º 

75/2013, de 12 de setembro, e em harmonia com o disposto na alínea ff), do nº 1, do artigo 33º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação do Projeto “Repavimentação dos Passeios em Deixa-O-Resto” ----  

LOCALIZAÇÃO: Deixa-O-Resto, Santo André -------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/300.30.001/5, de 25 de maio de 2020, da Divisão de 

Projeto e Obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal Margarida Santos. -----------  

PROPOSTA: Aprovar o projeto “Repavimentação dos Passeios em Deixa-o-Resto” que se 

apresenta em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento que será dado como reproduzido na Ata da reunião. ------------------------------------------  

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 o projeto: 

2020/071–Repavimentação dos Passeios em Deixa-O-Resto.  -------------------------------------  

Três - O projeto é constituído pelos seguintes elementos: ---------------------------------------------------  
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• Estimativa Orçamental ---------------------------------------------------------------------------------------------  

• Projeto de Execução composto por: -----------------------------------------------------------------------------  

- Peças Escritas (Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos/ Condições Técnicas, 

Medições e Mapas de Quantidades) -------------------------------------------------------------------------------  

- Peças Desenhadas----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Plano de Segurança e Saúde (fase de projeto) -----------------------------------------------------------------  

- Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (fase de projeto) -----------  

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO  

DE SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba a distribuir pelas Associações de Bombeiros do 

Município relativamente á redução dos valores dos seguros de viaturas do ano de 2019,  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacem  ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e vinte do Serviço Municipal de Protecção 

Civil.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência da restante verba no valor de 12.833,28€. (doze mil 

oitocentos e trinta e três euros e vinte oito cêntimos) referente á redução das apólices de seguros 

de viatura valores a distribuir pelas Associações de Bombeiros do Município referente ao ano de 

2019, da seguinte forma:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade- 3.208,32€;  --------------------  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo- 3.208,32€;  ---------  

- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André- 3.208,32€; ----------------  

- Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém-3.208,32€;  ---------------  

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

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros, foram 

apresentadas propostas às várias associações que permitiriam descer significativamente o valor 

dos prémios de seguro em 2011, às quais aderiram numa primeira fase, Vila Nova de Santo 

André e de Alvalade, ficando as demais pendentes, para análise. ------------------------------------------  

Em 2012, foi realizada uma reunião com as quatro Associações, tendo sido proposto que a 

redução obtida nos seguros, reverteria para as quatro Associações, desde o dia que aderisse às 

propostas, no ano de 2019 foi apurado 12.833,28€ de poupança nos 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: Procedimento concursal comum para recrutamento de 3 Assistentes 

Operacionais (2 Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e 1 Calceteiro), em 

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

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

REFERÊNCIA: DGRH -Processos n.º 2020/250.10.101/12 e 2020/250.10.101/13.  -------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 3 Assistentes 

Operacionais (2 Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais e 1 Calceteiro), em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público e utilização da reserva de recrutamento 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2020-08-06                                                                                                     Pág. 6 

interna que venha a ser constituída após a homologação da lista de ordenação final, tendo como 

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

FUNDAMENTOS: De facto: O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

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

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

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

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

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

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

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

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

estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário 

de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias locais estão 

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

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

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

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

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CENTRO DE FORMAÇÃO TALENTO ------------------------------------------------  

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

Formação em Contexto de Trabalho (Estágio), para uma formanda do Curso de 

Assistente de Contabilidade, Fiscalidade e Gestão Administrativa ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2020/750.10.002/40, de 15 de julho, da Divisão de Gestão de 

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

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

PROPOSTA: Aprovara Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município e o Centro 

Profissional Talento, para a realização de Formação em Contexto de Trabalho (Estágio), para 

uma formanda do Curso de Assistente de Contabilidade, Fiscalidade e Gestão Administrativa. ----  

FUNDAMENTOS: Alínenea aa) –O estágio formativo, estruturado num plano individual de 

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

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

relevantes para a qualificação profissional a adquirir, para a inserção no mundo de trabalho e 

para formação ao longo da vida;  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

sentido da aproximação entre escolas, entidades formadoras e a realidade de trabalho, 

desenvolvendo nos alunos/formandos, 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 

Administração Geral e Financeira, num período com duração de 150 horas e caduca 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 nº1, do artigo 33º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12de setembro. ----------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 

SONEGA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Sonega -----------------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 2020/850.10.003/11 de 20/07/2020 da Divisão de Cultura e 

Desporto -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.005,30€ (três mil e cinco 

euros e trinta cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega  

destinada a apoiar a manutenção dos seguintes equipamentos: Balneários, Posto Médico e  

Biblioteca no ano de 2020.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – A abertura e manutenção destes equipamentos é um apoio fundamental 

para a comunidade onde a Associação está inserida.  ---------------------------------------------------------  

2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de 

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

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

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

REFERÊNCIA:DGRH - Processo n.º 2020/250.10.101/11.  ---------------------------------------------  

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

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

recrutamento de Assistente Operacional (Tratorista), em regime de contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, a que possam concorrer os trabalhadores com e sem 

vínculo de emprego público.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: O recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com relação 

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

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

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

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

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

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

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

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

estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada pelo Secretário 

de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias locais estão 

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

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

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

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

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 

Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ----------------------------------------------  

Duas abstenções, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS, e do Senhor Vereador Luis dos 

Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais.--------------------------------------------------------  
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 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pela Senhora Margarida Santos Vice-

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

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

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas dez horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------------  

 

 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 
 

________________________________________________ 


