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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE --------------------------------------  

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

Aos três dias do mês de setembro de dois mil e quinze, nesta cidade de Santiago do Cacém 

na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente 

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

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

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos.-------------------------- 

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

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 as atas números 

trinta e três e trinta e quatro das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 

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

ASSUNTO: Relatório Semestral do Auditor Externo sobre a situação económica e 

financeira do Município. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA:Um – Dar conhecimento do relatório Semestral sobre a situação económica e 

financeira do Município, relativa ao 1.º semestre de 2015, apresentado pelo auditor externo 

que procede anualmente à revisão legal de contas, documento que será dado como 

reproduzido na ata da reunião. -----------------------------------------------------------------------------  

Dois - Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d), do n.º2, do artigo 77.º, 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.---------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Derrama/ano de 2016 ------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------  

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

PROPOSTA: Um- Que seja lançado a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 

não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 

2016, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município.  

Dois - Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea d) do nº 1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea b) do artigo 14º. e do nº1 e 2 do artigo 18º da Lei 

nº73/2013, de 3 de setembro, e da alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------  

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

FORMA: Por maioria, com três votos a Favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Veradores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e três abstenções, sendo 
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duas, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS, e uma 

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

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

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

ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M. I.) -------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) a incidir 

sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2016: -------------------------------------------  

-Para prédios urbanos 0,4%. ---------------------------------------------------------------------------  

Dois – Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea d) do nº 1 do art.º 25 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS:– De acordo  com  a alínea c) do nº. 1 do art.º 112º do Código do 

Imposto Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 de 

novembro na redação da Lei 83-c/2013 de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 

2014), e o disposto na alínea ccc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a Favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Veradores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e três abstenções, sendo 

duas, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS, e uma 

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que embora a 

percentagem proposta se situasse a meio da margem prevista na lei, considerava importante 

que durante o exercício de dois mil e dezasseis fossem criadas condições para tentar baixar 

aquela taxa, para zero vírgula três, a ser aplicada no ano de dois mil e dezassete, sem por em 

causa o equilíbrio financeiro da Autarquia, dando assim um sinal positivo para a atracção de 

investimento e fixação de pessoas no Município. ---------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem. --------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2016 a taxa de 5% para a participação no IRS dos 

sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. -------------  

Dois – que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal. -----------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº73/2013 de 3 de 

setembro e o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 25 e na alínea ccc) do nº 1 do artigo 33 do 

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

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

FORMA: Por maioria, com três votos a Favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Veradores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e três abstenções, sendo 

duas, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS, e uma 

do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------------------------  
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JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que o seu sentido 

de voto tinha a ver com o facto de também neste caso considerar importante que sejam 

criadas condições no exercício de dois mil e dezasseis para a redução da percentagem 

proposta a aplicar no ano seguinte. --------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo até ao montante de 1.200.000,00 Euros. -----  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero e três da Divisão de Administração Geral e 

Financeira de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Efetuar contrato de Empréstimo de Longo Prazo com o Banco 

Santander Totta S.A., até ao montante de 1.200.000,00 Euros para financiamento do seguinte 

projeto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2015/104 objetivo 33.113 – “Rede Pedociclavel da Aldeia de Santo André até ao Mar”, ----  

Prazo Global- Até 20 anos. -----------------------------------------------------------------------------  

Período de utilização e Diferimento- Até 24 meses. ------------------------------------------------  

Taxa de Juro – Euribor a 6 meses+ Spread de 1,49%. ---------------------------------------------  

Reembolsos de Capital – Prestações trimestrais constantes e sucessivas. -----------------------  

Cobrança de Juros-Prestações trimestrais postecipadas. -------------------------------------------  

Dois – Propõe-se ainda que seja solicitada à Assembleia Municipal: ---------------------------  

A autorização para a realização da obra em causa, tendo em conta que o montante do 

investimento é superiora a 10% das despesas de investimento previstas no orçamento do 

exercício. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A aprovação do empréstimo nas condições referidas. ----------------------------------------------  

A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais no âmbito do contrato de 

empréstimo a celebrar, cujo inicio de utilização se verificará a partir do ano 2016. ----------- - 

FUNDAMENTOS: Um – A proposta do Banco Santander Totta S.A. é a mais vantajosa.--- 

Dois- De acordo com o nº2 do artº51 da Lei 73/2013 de 3 de setembro; com os artigos 49,51 

e 52 da Lei anteriormente referida; com a alínea f) do nº1 do artº25 do regime jurídico das 

autarquias locais aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro e com a alínea c)do nº1 do 

artº6 da lei 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação vigente. ----------------------------------------  

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

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

Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dois dos 

Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS. Uma abstenção 

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

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

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

ASSUNTO: 1º Festival do Tomate de Alvalade-Mostra de Gastronomia nos 

Restaurantes ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 14.4.5/1 – nº 7 da Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade do Território. ------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar ficha de inscrição e Normas de participação, de acordo com as 

propostas em anexo, documentos que serão dados como reproduzidos na ata da reunião. ---  

FUNDAMENTOS: De facto: 1- impulsionar a economia local através da promoção da 

gastronomia e de um produto de reconhecida qualidade como património local e enquanto 
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elemento estratégico para desenvolvimento da economia local, nomeadamente dos 

estabelecimentos de restauração da freguesia de Alvalade. ---------------------------------------  

De direito - O disposto nas alíneas ee) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA FERNANDA SOBRAL DA SILVA GALHOFA BRISSOS ------  

Assunto: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/94613/2015 no valor de 129,51€ ------  

LOCALIZAÇÃO: Teimosas de Baixo, em Cercal do Alentejo ---------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número cento e dois da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração e Finanças.---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 16,03€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 

redução de 40,01€ na tarifa variável da Água (sem IVA). -----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 

o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação 

anómala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2015/2016 – Criação do Circuito Especial Nº 46. --  

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

REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas e 

Informação Nº 118/DVQP/2015 de 2015/08/28. ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um – Criar o Circuito Especial Nº 46 (1 aluno) com o percurso Santiago do 

Cacém – Aldeia dos Chãos e volta, numa distância total de 12 km. -----------------------------  

Dois - Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar o 

circuito especial em causa.  ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 

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

Dois - artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. ---------------------------  

Três – Portaria n.º 766/84, de 27 de setembro. ------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

DO CERCAL DO ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo  -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero cinco, zero quatro, zero dois de dois mil e quinze do 

Serviço Municipal de Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 644,94€ € (seiscentos 

e quarenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ----  

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: Utilização da reserva de recrutamento interna dos procedimentos 

concursais comuns para recrutamento de assistentes operacionais (cantoneiros de 

limpeza e condutores de máquinas pesadas e veículos especiais) em regime de contrato 

de trabalho em funções públicas.  ----------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 1-2/TI/DGRH/SR/2014 ------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar o recrutamento excecional de trabalhadores com recurso à reserva 

de recrutamento interna dos procedimentos concursais para recrutamento de cantoneiros de 

limpeza e condutores de máquinas pesadas e veículos especiais tendo como número máximo 

as vagas existentes no mapa de pessoal. ------------------------------------------------------------------  

2. Submeter proposta a autorização da Assembleia Municipal. ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nos termos conjugados do artigo 30.º da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e artigo 64.º 

da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (orçamento de estado para 2015), os municípios 

abrangidos pelo n.º 2 do art.º 62 deste diploma podem proceder à abertura de procedimentos 

concursais com vista à constituição de vínculos de emprego público por tempo 

indeterminado, ou a termo, para carreira geral ou especial e carreiras que ainda não tenham 

sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão de subsistência, destinados a candidatos 

que não possuam um vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecido, desde que o órgão deliberativo sob proposta do órgão executivo autorize a 

abertura dos procedimentos concursais, fixando o número máximo de trabalhadores a 

recrutar e se verifiquem cumulativamente os requisitos previstos nos n.º 2 a 6 do artigo 62.º, 

nas alíneas b) e d) do artigo 47.º e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 64.º  e que são os 

seguintes:------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não aumento da despesa com pessoal em 2015; --------------------------------------------------------  

Impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo 

de emprego público previamente constituído, ou por recurso a pessoal colocado em situação 

de requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade; -------------------------------------------  

Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 

28 de novembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. -----------------------------  

Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações 

de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos 

humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a evolução global dos 

recursos humanos no Município; --------------------------------------------------------------------------  
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Seja demonstrado que os encargos com o recrutamento estão previstos no respetivo 

orçamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal em 19 de dezembro de 2014, sob proposta da Câmara Municipal 

aprovada em 04 de dezembro de 2014, deliberou autorizar a abertura de procedimentos 

concursais para recrutamento de 1 técnico superior (veterinário) e 6 assistentes operacionais 

(3 cantoneiros de limpeza e 3 condutores de máquinas pesadas e veículos especiais) em 

regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, destinado 

também a candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público 

previamente estabelecida.  ----------------------------------------------------------------------------------  

Os procedimentos foram publicitados no Diário da República, 2.ª série, através do aviso n.º 

1633/2015, de 11 de fevereiro de 2015 e estão em curso. ---------------------------------------------  

De acordo com os n.ºs 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 

alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, sempre que em resultado 

de procedimento concursal comum, a lista de ordenação final, devidamente homologada, 

contenha um número de candidatos aprovado superior ao dos postos de trabalho a ocupar, é 

sempre constituída uma reserva de recrutamento interna. ---------------------------------------------  

A reserva de recrutamento é utilizada sempre que no prazo máximo de 18 meses contados da 

data de homologação da lista de ordenação final, haja necessidade de ocupação de idênticos 

postos de trabalho.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A existência de postos de trabalho não ocupados devido à saída de trabalhadores por 

aposentação, denúncia de contrato ou outros motivos, a necessidade urgente e permanente de 

trabalhadores da categoria e carreira de assistente operacional em diversas áreas de 

atividade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A validade dos procedimentos concursais após a homologação da lista de ordenação final; 

Que desde que se verifiquem os requisitos legais citados, poderá recorrer-se ao recrutamento 

de mais trabalhadores obedecendo à lista final de ordenação; ----------------------------------------  

Que não se prevê o aumento da despesa com pessoal em 2015; --------------------------------------  

Que caso se verifique a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência 

de opositores com relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade 

especial, pode o órgão deliberativo autorizar a abertura de procedimentos concursais 

destinados a candidatos que não possuam relação jurídica por tempo indeterminado 

previamente constituída;  -----------------------------------------------------------------------------------  

Que 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). -------------------------------------------------------------  

Que se verifica o cumprimento pontual e integral dos deveres de informação previstos na Lei 

n.º 57/2011, de 28 de novembro; --------------------------------------------------------------------------  

Que face à insuficiência de recursos humanos para assegurar o cumprimento das obrigações 

legalmente estabelecidas e a qualidade do serviço a prestar em diversas áreas de atividade é 

imprescindível o recrutamento de pessoal;---------------------------------------------------------------  

A evolução global dos recursos humanos no município: ----------------------------------------------  

 

Evolução dos Recursos Humanos 

  31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 
31-12-

2014 30-08-2015 
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n.º 

trabalhadores 
588 565 542 517 501 

 

Que os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento, resultando parte da 

verba da desocupação permanente de postos de trabalho; ---------------------------------------------  

Face ao exposto e em conformidade com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho conjugado com os artigos  47.º, 62.º 

e 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e n.ºs 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-

A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, 

coloca-se à consideração superior a proposta de submeter à aprovação dos órgãos executivo 

e deliberativo o recrutamento excecional de trabalhadores com recurso à reserva de 

recrutamento interna dos procedimentos concursais supra mencionados tendo como número 

máximo as vagas existentes no mapa de pessoal. -------------------------------------------------------  

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

aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho conjugado com os artigos 47.º, 62.º e 64.º da 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e n.ºs 1 e 2 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 

janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril. ------------------------  

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

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

Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dois dos 

Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS. Uma abstenção 

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

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

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 

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

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

reunião pelas 12 horas e 20 minutos.--------------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


