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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZANOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE --------------------------------  

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

Aos dezanove dias do mês de fevereiro 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, Norberto Valente Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa e 

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

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

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

Verificaram-se as ausências da Senhora Vereadora Daniela Martins e do Senhor Vereador 

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 ata número seis da 

reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Atualização dos preços de venda ou de constituição de direito superfície 

para os Parques Empresariais do Município, para o ano 2015.  ---------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário/Divisão de Sustentabilidade 

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

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a atualização dos preços de venda de lotes nos parques empresariais 

do Município de Santiago do Cacém, a saber: ----------------------------------------------------------  

a) Parque empresarial de Santiago do Cacém: ZAM Norte – 52,21 €/m2; ZAM Sul – 

78,32€/m2; ZIL – 15,78 €/m2; -----------------------------------------------------------------------------  

b) Parque empresarial de Vale de Água – 25,02 €/m2; ------------------------------------------------  

c) Parque empresarial de Ermidas Sado – 12,62 €/m2; ------------------------------------------------  

d) Parque empresarial de Alvalade – 15,78 €/m2; ------------------------------------------------------  

e)Parque empresarial de Cercal do Alentejo – 12,62 €/m2 --------------------------------------------  

2- Aprovar a atualização dos preços de constituição do direito de superfície para o parque 

empresarial de Vila Nova de Santo André, a saber: ZAM – 2,28 €/m2; ZIL – 1,01 €/m2. -------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Considerando que a alteração conduz a uma redução ou 

manutenção dos preços praticados em 2014 conforme demonstrado na informação nº 

22/DSCT/2015 em anexo. ----------------------------------------------------------------------------------  

De Direito: 1) De acordo com o Regulamento de Vendas de Terrenos na Zona de Indústria 

Ligeira de Vila Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 08/06/90, e pela 

Assembleia Municipal em sessão ordinária de 22/06/90. De acordo com o Regulamento 

Municipal de Gestão dos Parques Empresariais do Município de Santiago do Cacém, 

aprovado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém em reunião ordinária de 11 de 

dezembro de 2008 e pela Assembleia Municipal de Santiago do Cacém em sessão ordinária de 

19 de dezembro de 2008. -----------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2015-02-19                                                                                                        Pág. 2 

2) Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4, e nº 2 do artigo 5 do 

Decreto-Lei nº 183/89 de 01 de junho, a administração dos Terrenos da ZIL de Vila Nova de 

Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Arrendamento do Quiosque sito no 

Largo da Liberdade na Sonega -------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 04-03.04/2011 do Serviço de Património. --------------------------  

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

PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta. ----------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Não houve interessados. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Arrendamento do Quiosque sito no 

Passeio das Romeirinhas. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.04/2011 da Secção de Aprovisionamento e Património. 

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

PROPOSTA: Adjudicar o arrendamento do quiosque sito no Passeio das Romeirinhas ao 

Senhor João António Fernandes Pinela da Cruz, por cento e vinte e cinco euros e nas restantes 

condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Único interessado. ---------------------------------------------------------------  

2. A base de licitação era de cem euros. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE MULHERES ----------------------------  

ASSUNTO: Apoio ao IX Congresso MDM -----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: S.R. 30 da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas e Of. Nº 

230/GAP/2014 e Of. Nº 12/12/2014 do MDM de Lisboa. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Transferir para o Movimento Democrático de Mulheres o montante de 300 

euros (trezentos euros) para apoio ao IX Congresso. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O Município reconhece a importância do trabalho deste Movimento a 

favor da Igualdade e Emancipação das Mulheres Portuguesas. ---------------------------------------  

2. O Município reconhece a importância da Cooperação internacional nomeadamente na luta 

pelos Direitos das Mulheres. -------------------------------------------------------------------------------  

3. Em conformidade com a alínea o) do nº 1, do artigo 33º do regime jurídico das autarquias 

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

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

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

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

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
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ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2014/2015 – Aprovação das listas definitivas das 

Renovações. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Valorização e Qualificação das 

Pessoas/2015 – Informação nº 06/DVQP/2015 de 14 de janeiro. ------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar as Listas Definitivas das Renovações das Bolsas de Estudo para o ano 

letivo 2014/2015 que se anexam, num total de 17 bolsas de estudo no valor mensal de 

130,00€ (cento e trinta euros) cada, para o período de outubro de 2014 a julho de 2015, a que 

corresponde o valor total a cabimentar de 22.100,00€ (vinte e dois mil e cem euros), devendo 

as bolsas ser liquidadas mensalmente e a/s primeira/s mensalidade/s paga/s até ao último dia 

do mês seguinte ao da afixação das listas definitivas. --------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Artigos 1º, 5º, 6º, 11º, e 17º do Regulamento Municipal para Atribuição 

de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verbas para material didático: Ano letivo 2014/2015 - 1º 

Ciclo do Ensino Básico ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

nº 10/DVQP/2015 de 21.01.2015. -------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Um - Transferir para  os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba  

destinada à aquisição de material didático constante na informação anexa, a saber: 

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança 1.460,00 €; Agrupamento de Escolas de Cercal 

do Alentejo 766,00 €; Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém - 2.704,00 € e 

Agrupamento de Escolas de Santo André - 1.892,00 €, sendo o valor total de: 6.822,00 € (seis 

mil oitocentos e vinte e dois euros).  --------------------------------------------------------------------  

Dois – que os respetivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, cópia das faturas 

relativas à aquisição do referido material até 30 de junho de 2015. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: - alínea d), do nº 2, do Artigo 23º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para as 

escolas do 1º ciclo do ensino básico.  ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2014/2015 - Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo, Santo 

André e Prof. Arménio Lança ---------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e Qualificação 

das Pessoas/2014, informação nº 12/DVQP/2015, de 27 de janeiro de 2015. ----------------------  

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

PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros e 

material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos 

pedidos, constantes do anexo I; ----------------------------------------------------------------------------  
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Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 28.08.2014, relativa ao assunto 

em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, constante do anexo II; ----------------------------  

Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e de 

reforma, as verbas para livros e/ou material escolar, destinados às crianças do Pré-Escolar e 

aos alunos do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo Ie II, a saber: Agrupamento de 

Escolas Professor Arménio Lança 37,50 €, Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 

250,00€ e Agrupamento de Escolas de Santo André 300,00 €, sendo o valor total de 587,50€. 

FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 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 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 

agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro e 

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 de 

setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013.-----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços – realização de 

espectáculos  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número quatro, tipo zero três, do ano de dois mil e quinze, da 

Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Sr. Vereador Norberto Barradas. ------------------------------------------------  

PROPOSTA: Um – Emitir parecer prévio favorável à aquisição de serviços prestados por 

artistas, para a realização de espetáculos no âmbito da Santiagro/2015 em Santiago do Cacém 

e nas comemorações do 25 de abril em Vila Nova de Santo André. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o estabelecido no nº 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2015), e tendo em consideração que: ---  

- Se trata da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público e da inexistência de 

pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Será dado cumprimento às regras da contratação pública através da abertura de procedimento 

por ajuste direto, nos termos do previsto na alínea a) do nº 1 do art.º 20º do CCP, (para valores 

inferiores a 75 000,00 €), com consulta a uma empresa da especialidade (1); ----------------------  

- Já foi efetuado o cabimento da despesa prevista para esta aquisição, conforme informação 

inserta nas Requisições Internas nºs 309 e 310 , do corrente ano, que se anexam. -----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços – conservação e 

manutenção de espaços verdes. --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número três, tipo zero três, do ano de dois mil e quinze, da Secção 

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

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

PROPOSTA: Emitir parecer prévio favorável à aquisição de serviços de conservação e 

manutenção de espaços verdes, no loteamento do Calisto/Monte Queimado, e no parque 
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urbano da Quinta do Chafariz, ambos em Santiago do Cacém, pelo período de um ano, com a 

possibilidade de renovação por iguais períodos, até ao máximo de três anos. ----------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o estabelecido no nº 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2015), e tendo em consideração que: ---  

- Se trata da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público e da inexistência de 

pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Será dado cumprimento às regras da contratação pública através da abertura de procedimento 

por ajuste direto, nos termos do previsto na alínea a) do nº 1 do art.º 20º do CCP, (para valores 

inferiores a 75 000,00 €), com consulta a várias empresas da especialidade (7); ------------------  

- Já foi efetuado o cabimento da despesa prevista para esta aquisição, conforme informação 

inserta nas Requisições Internas nºs 184 e 186, do corrente ano, que se anexam; -----------------  

- Foi aplicada ao preço base do procedimento a redução remuneratória preceituada no nº 1 do 

artº 2º, e no artº 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, por força do disposto no artº 75º da 

Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, de acordo com os quais a redução remuneratória é 

aplicável aos valores pagos por contratos de aquisição de serviços que, em 2015, venham a 

renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e ou contraparte de contrato vigente em 2014.  

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

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

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

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

ASSUNTO: Normas de participação para a “Santiagro 2015”  ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 21/DSCT/2015 e Informação nº 7/DSCT/2015 ------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar as normas de participação na “Santiagro” de 2015 conforme 

documento em anexo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

2- Aprovar os seguintes valores das entradas na “Santiagro” 2015  ----------------------------------  

a) Dia 29 de maio (6ªfeira) – 2,00€ por unidade; -------------------------------------------------------  

b) Dia 30 de maio (Sábado) – 2,00€ por unidade; ------------------------------------------------------  

c) Dia 31 de maio (Domingo) – 2,00€ por unidade; ----------------------------------------------------  

d) Bilhete de entrada para 3 dias- 4,00€ por unidade; --------------------------------------------------  

e) Crianças com idades a partir dos 13 anos inclusive – 2,00€ por unidade. ------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FACTO: Manter o intuito de melhorias que gradualmente se têm 

introduzido considerando o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao evento; 

DE DIREITO: alínea e) nº 1 Art.º 33 do regime 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. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

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

reunião pelas onze horas e cinquenta minutos.----------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


