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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE VINTE E OITO 
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE ------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da 
Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, 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, Álvaro Beijinha, e dos Senhores Vereadores 
Luis Santos e Francisco de Sousa. ------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta pela Senhora Vice-Presidente, Margarida Santos, às nove horas e 
trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta e oito, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: ---------------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências Senhor Presidente, 
Álvaro Beijinha e dos Senhores Vereadores Luis Santos e Francisco de Sousa. --------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e Dezassete barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 
quatrocentos barra três da Divisão de Administração Geral e Financeira. --------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice - Presidente Margarida Santos. ---------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 3º trimestre 
de 2017, documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. ------------------------- 
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 
2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: LIMIT’ULTIMO – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA. ----------------- 
ASSUNTO: Cedência de Posição Contratual do Lote nº 49 da Zona de Industria Ligeira de 
Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.003/29 de 20 de dezembro de 2017, Divisão de 
Administração e Finanças, Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vice - Presidente Margarida Santos. ---------------------------------------- 
PROPOSTA: UM - Autorizar a transmissão da posição contratual, assumida pela empresa 
“Limit’Ultimo – Engenharia e Construção, Unipessoal, Lda.”, no Contrato Promessa de 
Compra e Venda celebrado em 01 de setembro de 2013, com o Município de Santiago do 
Cacém, para a empresa “O. J. Mendes Rodrigues – Projectos e Construção Civil, Lda.”. --------- 
DOIS – Autorizar a prorrogação do prazo por 3 meses, para a entrega dos documentos 
inerentes ao processo de obras.-------------------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------ 
DOIS - Conforme solicitado por requerimento, datado de 20 de dezembro de 2017. ------------ 
TRÊS – Em virtude de financiamento bancário concedido para aquisição e construção de 
armazém e escritório. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Santiago do 
Cacém para a edição do livro infantil “A Casa da Árvore” ---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º2017/850.10.600/87 de 14/12/2017, da DEASS. ------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice - Presidente Margarida Santos. ---------------------------------------- 
PROPOSTA: Atribuir um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Santiago do 
Cacém, no valor de 900,00€ (novecentos euros), para apoiar a edição do livro infantil “A 
Casa da Árvore”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: UM – Por se considerar relevante a mensagem do livro, fruto de trabalho 
entre os idosos e alunos do 1º ciclo da Escola Básica de Aldeia dos Chãos e porque as 
receitas da sua venda revertem a favor das valências das crianças e dos seniores, 
nomeadamente na aquisição de material didático e outros. -------------------------------------------- 
DOIS – O valor total da edição é de 1.900.00€. ------------------------------------------------------------- 
TRÊS – alínea u) do n.º1, do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º75/2013 de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º25/2015 
de 30 de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos 
e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------- 
Uma abstenção, do SenhorVereador Óscar Ramos, eleito do PS. -------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
Assistente Técnico (Administrativo) -------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/250.10.101/18, de 15 de dezembro/DGRH. --------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para Assistente Técnico (Administrativo), a que possam concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. -------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 
casos excecionais, devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas 
das finanças, autorizar a realização de um procedimento concursal a que possam concorrer 
os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. ---------------------------------------------- 
Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento. ------------------------------------- 
Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2017-12-28                                                                                                      Pág. 3 

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 Margarida Santos 
e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------- 
Uma abstenção, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. ------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
Assistente Operacional (Eletricista)--------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/250.10.101/17, de 15 de dezembro/DGRH. --------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura de procedimento concursal para constituição de reserva de 
recrutamento em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para Assistente Operacional (Eletricista), a que possam concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. -------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 30.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 
casos excecionais, devidamente fundamentados, podem os órgãos responsáveis pelas áreas 
das finanças, autorizar a realização de um procedimento concursal a que possam concorrer 
os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público. ---------------------------------------------- 
Os encargos com o recrutamento estão previstos no orçamento. ------------------------------------- 
Não é exigível a verificação da inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial, 
tendo em conta que as entidades gestoras da requalificação nas autarquias locais (EGRAS) 
ainda não estão constituídas e de acordo com solução interpretativa uniforme, homologada 
pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014, as autarquias 
locais estão dispensadas de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 
Funções Públicas (INA). ------------------------------------------------------------------------------------------- 
De direito: De acordo com o artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 
03 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos 
e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------- 
Uma abstenção, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. ------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º Ciclo – 
Fichas de Atividades, Material Escolar e Refeições Escolares ------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número 2017/650.10.100/128 de 14/11/2017, da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde. --------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres --------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: UM - Conforme proposta aprovada por deliberação de Câmara de 10.08.2017, 
atribuir escalão A e B e as respectivas comparticipações (refeições escolares, fichas de 
atividades e material escolar), às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo constantes 
no anexo I; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dois – Reformar as deliberações de Câmara Municipal de 2017.08.24 e de 2017.09.21, 
relativas ao assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de B para A, 
constantes do anexo II. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia de 
acesso de todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; ---------------------------------------------- 
2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017 com o registo de 
Proposta de Agenda nº 12811, de 04.08.2017; ------------------------------------------------------------- 
- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; ------- 
- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
75/2013, 12 de set; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 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, na redação dada pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de 
junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Valor de Ingresso para a Peça de Teatro – CRISE NO PARQUE EDUARDO VII ------- 
LOCALIZAÇÃO: Auditório Municipal António Chainho, Santiago do Cacém ------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/900.10.001/141, 15/12/2017, DCD -------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres --------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o valor único de cinco euros por ingresso. --------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio ------------------------- 
De direito: Artº 33, nº 1 alínea e) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei nº 75/2013, de 12 setembro. ------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORAL VOZES D`ARTE ---------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 2017/850.10.600/84 de 15/11/2017 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres --------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros), 
destinada a apoiar as despesas inerentes à realização dos Concertos de Natal. ------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- Os Concertos de Natal para além de serem um momento importante de 
valorização do trabalho que a associação desenvolve, proporcionam aos munícipes a 
oportunidade de usufruir da magia da música na época natalícia. ------------------------------------ 
2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------------------ 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA -------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 2017/850.10.003/33 de 21/12/2017 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres. -------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) 
para a Sociedade Harmonia, destinada a apoiar os Concertos de Natal promovidos pelo 
Coral Harmonia e Coral Harmonia Juvenil em 2017. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1 – O objectivo destes concertos é assinalar a quadra festiva, apresentar 
os novos projectos dos grupos e atingir um público mais jovem. -------------------------------------- 
2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º 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, da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos 
e dos Senhores Vereadores Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleitos da CDU. ---------------------- 
Uma abstenção, do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. ------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 pela Senhora 
Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 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 cinco minutos.-----------------------------------------  
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 


