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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZ DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ---------------------------------------------  

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

Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezasseis, 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, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias 

Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre 

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

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

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

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

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as atas números oito e 

nove das reuniões anteriores, as quais foram votadas por unanimidade. ----------------------------  

O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou a ata número nove, por não ter estado presente na 

reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ARMÉNIO LANÇA – 

ALVALADE -------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento pela cedência de transporte ------------------------------------------  

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio nº 070/2016 remetido pelo Agrupamento de 

Escolas Professor Arménio Lança – Alvalade, do Curso Vocacional de Turismo, Saúde e 

Bem-Estar, no qual agradecem à Câmara Municipal de Santiago do Cacém a cedência de 

transporte. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – COSTA AZUL --------------------------  

ASSUNTO: Índice de Transferência Municipal -----------------------------------------------------  

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

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

TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício nº 043/2016 remetido pela Caixa de Crédito 

Agrícola, parabenizando a Câmara Municipal de Santiago do Cacém pelo resultado obtido no 

Índice de Transparência Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezasseis/Dois 

Mil e Dezanove.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. ---------  

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

PROPOSTA: - Aprovar a Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Dezasseis/Dois Mil e Dezanove.  -------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  
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Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

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

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

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

ASSUNTO: Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Dezasseis/Dois Mil e Dezanove. --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. ---------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 

Dois Mil e Dezasseis /Dois Mil e Dezanove. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

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

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

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

ASSUNTO: Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. -----------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. ---------------  

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

PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. ---  

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  

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

FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS 

DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO 

CACÉM ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de mil, novecentos e noventa do Gabinete 

de Apoio Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba de 98.706,82 € (noventa e oito mil, setecentos 

e seis euros e oitenta e dois cêntimos) para a Associação Serviços Sociais, Culturais e 

Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém. ------------  

FUNDAMENTOS: 1. A Associação tem atualmente cerca de 568 associados a quem são 

atribuídos auxílios monetários de caráter social, relevando-se estas comparticipações de 

grande importância e abrangência já que se tratam de apoios que se estendem aos respetivos 

núcleos familiares; -------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Tendo em conta o subsídio anual atribuído à Associação, conforme preconiza a Cláusula 8ª 

do Protocolo estabelecido entre esta e a Câmara Municipal, aprovado em 24 de março de 

2004; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro e alínea b) do número 

um do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 

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

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

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 

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

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

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido de 

voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 

instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 

propostas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Informação nº 82/DTAET/2016 -----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 100,00€ (cem euros) para a 

Associação Cultural Amigos de Alvalade. ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De direito: alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------  

De facto: Para fazer face às despesas inerentes ao almoço dos elementos da Associação 

Cultural Amigos de Alvalade, aquando da sua participação na animação no dia 5 de março na 

BTL 2016 de Lisboa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Apresentação de proposta de prestação de serviço analíticos à INNOLIVA   

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

REFERÊNCIA: Processo nº 245.012/DSIQ/2016-----------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 - Aprovar a apresentação de proposta de prestação de serviços à INNOLIVA 

– Lagar do Carapetal, conforme informação nº 019/DSIQ/2016 em anexo; ------------------------  

2 – Aprovar a venda dos ensaios a contratar a Laboratório Exterior Acreditado, para viabilizar 

a prestação do serviço à empresa INNOLIVA,  ao mesmo preço que estes sejam faturados ao 

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

FUNDAMENTOS: 1 – Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório; ------------  

2 – Em conformidade com a alínea e) 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: MARIA DIAMANTINA NEVES CORREIA --------------------------------------  

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

consumo de água no 3.º escalão e pagamento faseado após redução na fatura nº 

001/13710/2016 no valor de 1.283,17 € -----------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Catifarras, Cercal do Alentejo -----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número quarenta e oito da Área Administrativa de Águas e 

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 150,47€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 

redução de 578,55 € na tarifa variável da Água (sem IVA). -------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ LUIS GONÇALVES G. MELO BOUÇA -----------------------------------  

Assunto: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos,  da tarifa variável 

de Águas Residuais e aplicação do consumo de água no 3.º escalão na fatura nº 

001/135461/2015 no valor de 1.180,95 € ---------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Foros Canada Brescos nº 73, Santo André --------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 97,46€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 

redução de 342,85 € na tarifa variável da Águas Residuais e a redução de 364,17 € na tarifa 

variável da Água (sem IVA). -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Valor de ingresso para concerto EM TOM DE FADO ----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 02/DCD/AMAC/2016 da Divisão Cultura e Desporto ---------  

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

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) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  --------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Transportes Escolares 2015/2016 – Anulação do Circuito Especial Nº 49 -----  

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

REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação Nº 

36/DEASS/2016 de 2016/02/25. --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Anular o Circuito Especial Nº 49 (1 aluno) com o percurso Ermidas Sado – 

Alvalade (paragem do autocarro) e volta, numa distância total de 40 km/dia. ---------------------  

FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 

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

Dois – nº 4 do artigo 4º, artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. ---------  

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

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

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

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

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

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

escolar – Atribuição e transferência de verba – Agrupamento de Escolas de Santiago do 

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

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

REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 

038/DEASS/2016, de 25 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------  

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

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

para aquisição de material escolar) às crianças do Pré-Escolar, constantes do Anexo I; ----------  

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

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

Três - Transferir para os encarregados de educação das crianças carenciadas – escalão A, do 

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas destinadas à aquisição de material 

escolar, no valor total de 62,50 €. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

escolar – Atribuição e transferência de verba para os Agrupamentos de Escolas Prof. 

Arménio Lança e Santo André --------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 

33/DEASS/2016, de 25 de fevereiro. ---------------------------------------------------------------------  

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

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 da listagem do anexo I; -----------------------------------  
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Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 27.08.2015 e de 07.01.2016, 

relativas ao assunto em epígrafe, constantes do anexo II; ---------------------------------------------  

Três - Transferir para os Agrupamentos de escolas as verbas para aquisição de livros e material 

escolar, destinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas 

listagens anexas, a saber: Agrupamento Prof. Arménio Lança 62,50 € e Agrupamento de 

Santo André 112,50 € sendo o valor total de 175,00 €. ------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Resinagem de Pinheiros 2016. -----------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Vila Nova de Santo André. -----------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03.04-03/2016 da Divisão de Administração Geral e 

Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para alienação 

da resina de pinheiros, propriedade do Município. -----------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, conforme documento em anexo. ---------------  

TRÊS – Efetuar a Hasta Pública na reunião de Câmara Municipal do dia 31 de março de 

2016, pelas 11.15horas. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número zero cinco, tipo zero três, do ano de dois mil e dezasseis, 

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

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

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

manutenção de espaços verdes, no loteamento do Calisto/Monte Queimado, e no parque 

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 artigo 3º da Portaria nº 149/2015, de 26 

de maio, 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 (4); ------------------  
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. Já foi efetuado o cabimento da despesa prevista para esta aquisição, conforme informação 

inserta nas Requisições Internas nºs 572 e 573, do corrente ano, que se anexam; -----------------  

. Não houve lugar à aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do art.º 2º e art.º 4º da 

Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2,  3, 4, 9 e 10 do art.º 75º da Lei nº 82-

B/2014, de 31 de dezembro, uma vez que, o preço base do procedimento efetuado no ano 

passado, já foi alvo de redução, tendo sido, entretanto, publicada a Lei nº 159-A/2015, de 30 

de dezembro, que veio proceder à eliminação progressiva da redução remuneratória, ao longo 

do corrente ano. Mantem-se assim, o preço base do procedimento anterior, o que, aliás, vai de 

encontro ao previsto na proposta de lei que aprovará o Orçamento de Estado para 2016, na 

qual se perspetiva que os valores dos contratos a celebrar em 2016, não ultrapassem os valores 

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

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número cinco de dois mil e dezasseis do Serviço Municipal de 

Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------  ------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.368,34 € (dois mil 

trezentos e sessenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. ---------------  

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

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 

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

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

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

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

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 doze horas e cinco minutos.----------------------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


