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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE E SEIS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE------------------------------  

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

Aos vinte e seis dias do mês de novembro 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, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Francisco Maria Carrajola de Sousa e 

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

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

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

Verificou-se a ausência dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Paulo Gamito. ----------   

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

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

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

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ta número quarenta 

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

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

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

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

ASSUNTO: Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da 

Sancha – designação de representantes ---------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha ------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 250/DTAET/2015 ----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Designar o Senhor Vereador Joaquim Mestre Pereira como representante do 

Município de Santiago do Cacém no Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de 

Santo André e Sancha; --------------------------------------------------------------------------------------  

2- Designar o Eng. Joaquim Augusto Machado Pinheiro como substituto do Senhor Vereador 

Albano Joaquim Mestre Pereira, nas suas faltas e impedimentos, como representante do 

Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De direito: De acordo com o disposto na alínea nn) do nº 1 do Artigo 33º 

do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, “Participar em órgãos consultivos de 

entidades da administração central”. ----------------------------------------------------------------------  

DE facto: De acordo com o exposto na informação nº 250/DTAET/2015 e por solicitação do 

Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. -------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ MANUEL LOBO ----------------------------------------------------------------  

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

consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/115558/2015 no valor de 246,84€ ----------  

LOCALIZAÇÃO: Monte da Cilha lote 7, Estrada de Santa Cruz, Santiago do Cacém. --------  

REFERÊNCIA: Processo número cento e trinta e três da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ---------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 29,21 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução 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 
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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, correspondente 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: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2015-----------------------------------------------------------  

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

de serviços, celebrado em 16.12.2014, com Carlos Alberto da Assunção Gonçalves, na área do 

som luz e imagem. -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar a continuidade do contrato. -----------  

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

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

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

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

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

emprego público, tendo em conta as características da atividade; ------------------------------------  

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

Não se conhece a existência de impedimento à renovação do contrato com a contraparte 

indicada;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é aplicável redução remuneratória tendo em conta o valor a pagar mensalmente. -----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de  31 de dezembro 

e Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2015-----------------------------------------------------------  

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

de serviços, celebrado em 16.12.2014, com Rui Miguel de Matos Teixeira, na área do som luz 

e imagem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar a continuidade do contrato. -----------  

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

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

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

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

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

emprego público, tendo em conta as características da atividade; ------------------------------------  
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Foi efetuado cabimento prévio, conforme consta na informação em anexo; ------------------------  

Não se conhece a existência de impedimento à renovação do contrato com a contraparte 

indicada;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é aplicável redução remuneratória tendo em conta o valor a pagar mensalmente. -----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de  31 de dezembro 

e Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2015-----------------------------------------------------------  

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

de serviços, celebrado em 01.06.2005,  com António Dâmaso Chainho, para ministrar aulas de 

guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal. ---------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar a continuidade do contrato; -----------  

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

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

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

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

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

emprego público, tendo em conta as características da atividade; ------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio, conforme informação de cabimento em anexo; -------------------  

Não se conhece a existência de impedimento à renovação do contrato com a contraparte 

identificada; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é aplicável redução remuneratória tendo em conta o valor a pagar mensalmente. -----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de  31 de dezembro 

e Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. 

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

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

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2015-----------------------------------------------------------  

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

de serviços, celebrado em 01.06.2005, com Manuel Domingos, para ministrar aulas de 

guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal. ---------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar a continuidade do contrato; -----------  

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

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

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

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

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

emprego público, tendo em conta as características da atividade; ------------------------------------  
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Foi efetuado cabimento prévio, conforme informação de cabimento em anexo; -------------------  

Não se conhece a existência de impedimento à renovação do contrato com a contraparte 

identificada; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não é aplicável redução remuneratória tendo em conta o valor a pagar mensalmente. -----------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de  31 de dezembro 

e Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (5 Assistentes 

Operacionais) -----------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 3-4TI/DGRH/2015 -----------------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de procedimento concursal para ocupação de: --------------  

-  Três postos de trabalho de Assistente Operacional (Pedreiro),  ------------------------------------  

- Dois postos de trabalho de Assistente Operacional (Cozinheiro),  da carreira de Assistente 

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

previstos no mapa de pessoal do Município. ------------------------------------------------------------  

2. Aprovar propor à Assembleia Municipal autorização para abertura do procedimento 

concursal também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado para recrutamento excecional destes trabalhadores caso não seja 

possível a ocupação dos referidos postos de trabalho por trabalhadores detentores de relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado e utilização da reserva de recrutamento 

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: 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 e que abertura de novo procedimento concursal representa um injustificado 

dispêndio de recursos financeiros e de tempo, com duplicação de procedimentos e o 

adiamento na ocupação dos postos de trabalho causa grave prejuízo para o normal 

funcionamento do serviço e prossecução do interesse público. ---------------------------------------  

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, conforme demonstração em anexo. -------------------------------  

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

legalmente estabelecidas e a qualidade do serviço a prestar na Divisão de Educação, Ação 

Social e Saúde  e na Divisão de Projeto e Obras é imprescindível o recrutamento; ---------------  

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

Evolução dos Recursos Humanos 

  31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 30-09-2015 

n.º trabalhadores 588 565 542 517 503 

Que o recrutamento só tem efeito em 2016, o encargo encontra-se previsto no orçamento de 

2016, na classificação orçamental 02/01.01.04.04, com a dotação global de € 165.100,00. -----  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores, em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado (3  Assistentes 

Operacionais)  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 5-6-7TI/DGRH/2015 ---------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar, sob condição de aprovação do Mapa de Pessoal e Orçamento para 

2016, pela Assembleia Municipal: ------------------------------------------------------------------------  

1. A abertura de procedimento concursal para ocupação de: ------------------------------------------  

-  Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Leitor-Cobrador de Consumos); ------------  

- Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Mecânico); --------------------------------------  
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- Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), da carreira de 

Assistente Operacional em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, previstos no mapa de pessoal do Município. -----------------------------------------  

2. Propor à Assembleia Municipal autorização para abertura do procedimento concursal 

também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado para recrutamento excecional destes trabalhadores caso não seja possível a 

ocupação dos referidos postos de trabalho por trabalhadores detentores de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado e utilização da reserva de recrutamento 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: 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; -------------------------------------------------------------------  

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; --------------------------------------------------------------------------  

Seja demonstrado que os encargos com o recrutamento estão previstos no respetivo 

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

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

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

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 e que abertura de novo procedimento concursal representa um injustificado 

dispêndio de recursos financeiros e de tempo, com duplicação de procedimentos e o 

adiamento na ocupação dos postos de trabalho causa grave prejuízo para o normal 

funcionamento do serviço e prossecução do interesse público; ---------------------------------------  

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

n.º 57/2011, de 28 de novembro, conforme demonstração em anexo. -------------------------------  

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

legalmente estabelecidas e a qualidade do serviço a prestar na Divisão de Administração Geral 

e Financeira e Divisão de Comodidade Local é imprescindível o recrutamento; ------------------  

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

Evolução dos Recursos Humanos 

  31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 30-09-2015 

n.º trabalhadores 588 565 542 517 503 

Que o  encargo encontra-se previsto no orçamento de 2016, na classificação orçamental 

02/01.01.04.04, com a dotação global de € 165.100,00. -----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Económicos: Livros e material 

escolar – Atribuição e transferência de verba - Agrupamentos de Escolas de Santiago do 

Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas, informação 

nº 153/DEASS /2015, de 22 de outubro. -----------------------------------------------------------------  

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

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

para aquisição de livros e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos da Escolas 

do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes do Anexo I; --------------------------------------------------  

Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datadas de 27.08.2015 relativa ao assunto 

em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de B para A, constantes do anexo II;-----------  

Três - Transferir para os encarregados de educação das crianças e alunos carenciados - escalão 

A e B, do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas destinadas à aquisição de 

livros e material escolar, no valor total de 225,00€. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: - alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 

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

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

- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do  Despacho nº 

8452-A/2015, de 31 de julho. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MOVIMENTO ASSOCIATIVO DESPORTIVO DO MUNICÍPIO ----------  

ASSUNTO: Transferência de verba para Associações Desportivas do Município -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2-2 com a informação n.º 136/2015 da Divisão de 

Cultura e Desporto.  -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 

Desportivas do Município: ---------------------------------------------------------------------------------  
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- Grupo Motard Deixa-o-Resto ---------------------------------------   600,66 €   -------------------  

- Grupo Desportivo de Santo Cruz ---------------------------------   3.002,59 € -----------------------  

- Centro Equestre de Santo André ----------------------------------  1.361,07 € ------------------------  

- Vitória Futebol Clube Ermidense ---------------------------------  1.708,14 € -----------------------  

- Hockey Clube Santiago -------------------------------------------- 20.097,62 € -----------------------  

- Chaparros BTT Team Associação ---------------------------------    889,36 € -----------------------  

- Clube Tenis de Santo André ---------------------------------------  7.526,71 € -----------------------  

- Estrela Santo André -----------------------------------------------  35.908,96 € ------------------------  

- Futebol Clube Alvaladense ---------------------------------------  11.231,85 € -----------------------  

- Grupo Desportivo da Repsol Polímeros --------------------------  5.074,62 € -----------------------  

- Grupo Desp. de S. Francisco da Serra ----------------------------- 2.336,31 € -----------------------  

- Juventude Atletico Clube ------------------------------------------- 9.120,66 € ------------------------  

- Kotas Bike Team ---------------------------------------------------- 1.561,08 € ------------------------  

- Futebol Clube Ermidense -------------------------------------------    820,59 €------------------------  

- Núcleo Árbitros Santiago do Cacém ------------------------------  1.011,04 € -----------------------  

- Clube Náutico de Santo André -------------------------------------     608,83 € -----------------------  

- Sociedade Columbófila L. Alentejo -------------------------------  1.203,45 € -----------------------   

- Sporting Futebol Clube Abelense ---------------------------------      763,61 €-----------------------   

- União Sport Club ---------------------------------------------------  38.321,67 € -----------------------  

- Grupo De Anim. Cult. De S. Domingos -------------------------        416,77 € ---------------------  

- Clube de Orientação e AV. L. Alentejo -------------------------     5.837,62 € ----------------------  

- Associação Litoral Aventura -------------------------------------        871,40 € -----------------------  

- Escola Futebol Luvas Pretas ---------------------------------------   9.195,57 € -----------------------  

- Grupo Motard Santo André ----------------------------------------      424,58 € -----------------------  

-Grupo Motard Rodar Lento ------------------------------------------    615,57 € -----------------------  

- Os Vilas – Ass. Pesca Desportiva ----------------------------------     822,77 € ----------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alteração do Regulamento para a atribuição de apoios 

financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém, 

aprovado pela Câmara Municipal em 13 de agosto de 2015 e pela Assembleia Municipal em 

18 de setembro de 2015, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos que visam 

formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para o 

desenvolvimento das suas atividades regulares. ---------------------------------------------------------  

Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização dos 

Planos de Atividades apresentados pelos clubes referentes ao período de 01 de setembro de 

2015 a 31 de agosto de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ESTRELA DE SANTO ANDRÉ ------------------------------------------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Santo André   ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação n.º 129/2015 da Divisão de 

Cultura e Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 150,00 Euros (cento e cinquenta 

euros) para o Estrela de Santo André como comparticipação na aquisição do marcador 

eletrónico Sportline 14-24” Amador para basquetebol. ------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a melhoria das infra 

estruturas das coletividades desportivas, possibilitam o desenvolvimento da sua atividade 

desportiva regular, bem como a continuidade da sua intervenção junto da população. -----------  

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ----------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação número 55/SAC/DCD/2015 do Serviço de Ação Cultural da 

Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) para 

a Associação Cultural Amigos de Alvalade destinada a apoiar as Comemorações dos 505 

Anos do Foral de Alvalade. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

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

2. As Comemorações do Foral de Alvalade têm um caráter relevante para o Município e 

particularmente para a freguesia de Alvalade pelo interesse e envolvimento da Comunidade e 

pela divulgação / promoção do Município. --------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Processo de Manutenção da Acreditação do Laboratório Municipal -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo 721.010/DCQ/2015 --------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: da ata da reunião de Revisão pela Gestão ao Sistema de 

Gestão da Qualidade implementado no Laboratório Municipal, em anexo, que foi realizado 

nos passados dias 15,17 e 24/06/2015. -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: nos termos definidos no Procedimento da Qualidade, PQ 5.2 – Pessoal 

do Manuel da Qualidade do Laboratório Municipal, o qual é Acreditado pelo Instituto 

Português de Acreditação (IPAC)segundo os requisitos da norma NP EN ISQ/IEC 

17025:2005 – Requisitos Gerais de Competência para Laboratórios de Ensaios e Calibração, 

com Certificado de Acreditação IPAC nº L0623 para o âmbito especificado no respetivo 

Anexo Técnico de Acreditação. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para Venda de Pinhas. ---------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano Rio da Figueira, Pinhal do Cerro da Inês, Outeiro dos 

Pinhais, e Herdade do Canal, Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e 

Aldeia de Santo André, no Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero quatro, série zero três, do ano dois mil e 

quinze da Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM – Proceder à venda de pinhas, em hasta pública, por licitação verbal que 

decorrerá na Reunião da Câmara Municipal, em 10 de dezembro do corrente ano, pelas 11:30 

horas, na Sala de Sessões do Município, conforme condições em anexo, a qual compreende a 

licitação de dois lotes: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Lote nº 1 - Pinhas provenientes do Parque Urbano do Rio da Figueira, Cerro da Inês, Outeiro 

dos Pinhais e Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e Aldeia de Santo 

André, com o valor base de licitação de 200,00 € (duzentos euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote nº 2 - Pinhas provenientes da Herdade do Canal, com o valor base de licitação de 100,00 

€ (cem euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -----------------------------------------------  

Os lotes serão licitados individualmente, devendo o mesmo ser claramente expresso. -----------  

Os lanços mínimos são de € 25 (vinte e cinco euros) sobre a base de licitação verbal ou lanço 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar as Condições de Venda em documento anexo à presente proposta; ------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 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 onze horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 


