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ATA NÚMERO VINTE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E 
CATORZE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e catorze, 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, 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. -----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Daniela Martins. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
dezanove da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Daniela Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
SANTIAGRO 2014 – ORÇAMENTO --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito solicitou que lhe fossem facultados os elementos em 
falta no documento que lhe foi remetido, relativos à receita, para completar o orçamento, 
bem como a descriminação de gastos diversos. ------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que serão fornecidos os dados solicitados. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PARQUE EMPRESARIAL DE ERMIDAS SADO ---------------------------------------------  
Em resposta à questão colocada pelo Senhor Vereador Paulo Gamito na reunião da Câmara 
Municipal que teve locar naquela Vila, o Senhor Presidente informou que a percentagem 
de lotes atribuídos era de quarenta e quatro por cento, correspondendo a trinta e três dos 
setenta e cinco lotes disponíveis, acrescentando que alguns ainda não tinham construção. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINITRAÇÃO DA 
EMPRESA REFER ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, a seu pedido e do Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de Sines, teve lugar, no dia dezanove do mês em curso, uma reunião 
com o Senhor Presidente da empresa Refer para saberem do ponto de situação relativo à 
construção da nova ferrovia de transporte rápido de mercadorias, no sentido de dar resposta 
adequada às necessidades de escoamento do Porto de Sines. Acrescentou que as 
informações que lhes foram dadas não eram as melhores, na medida em que aquele 
responsável referiu que aquela obra só seria concretizada em dois mil e vinte, afirmando  
que, até àquela data, a Refer conseguia escoar toda a mercadoria daquele Porto, o que 
contraria o que tem sido dito publicamente por vários governantes e também o que lhe foi 
transmitido numa reunião recente com o Presidente do Porto de Sines relativamente à 
necessidade urgente daquela via no sentido de um escoamento mais rápido das mercadorias 
daquela estrutura portuária de forma a que a mesma possa competir a nível internacional, e 
tendo em conta a sua importância para o desenvolvimento da região e do País.  ---------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Ata de 2014-05-22                                                                                              2 de 9 

Mais referiu que existia um compromisso com a empresa que explora o Terminal de 
contentores que apontava para a conclusão daquela via no ano de dois mil e oito e que, 
passados seis anos, parecia que ainda não tinha sido dada uma orientação política à Refer 
no sentido do projeto avançar, acrescentando que desta indefinição poderá resultar um 
atraso ainda maior na conclusão da obra, tendo em conta a morosidade do processo, o qual 
para além do projeto implica também a expropriação de terrenos.  -------------------------------  
Informou ainda que perante as posições contraditórias sobre este assunto, a que tem sido 
veiculada pelo Governo no sentido da urgência daquela obra para a qual terá sido 
contemplada verba no novo Quadro Comunitário de Apoio e a que lhes foi agora 
transmitida pelo Presidente da Refer, transmitiram ao mesmo a sua deceção sobre esta 
matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deu ainda conhecimento que transmitiu àquele responsável da Refer as preocupações da 
Câmara Municipal e também da Câmara Municipal de Grândola, às quais a Câmara 
Municipal de Sines também se associava, no que respeitava ao novo traçado da ferrovia, 
cujo estudo inicialmente apresentado pela Refer foi alvo da contestação das autarquias, de 
outras entidades e das populações, chegando a ser constituída uma associação para tratar 
deste assunto, tendo na altura o Governo suspendido o desenvolvimento do estudo e  
assumido o compromisso de ouvir os interessados sobre o novo traçado, informando que 
ocorreram duas reuniões sobre o assunto, onde foi discutido o traçado alternativo 
apresentada pela Equipa do Instituto Superior Técnico que trabalhava na revisão do PDM 
de Santiago do Cacém, o qual previa o aproveitamento de parte do ramal de Ermidas para 
uma futura ligação a Beja, tendo em conta o Aeroporto e o Alqueva, e apresentava 
preocupações do ponto de vista ambiental, no sentido de preservar as quintas históricas e o 
montando, bem como do ponto de vista da atividade turística, o que era incompatível com 
o traçado junto ao Litoral apresentado no estudo inicial da Refer, o qual criava também 
uma barreira entre as duas cidades do Município. ---------------------------------------------------  
Referiu ainda que o Senhor Presidente da Refer desvalorizou completamente estas 
questões, apresentando uma visão centrada em Lisboa e no Porto e respetivos arredores, 
quando o Alentejo tem vindo a perder sete pessoas por dia, sendo urgente criar condições 
para contrariar esta tendência. Acrescentou que Beja e Portalegre são as únicas capitais de 
Distrito que não têm uma ligação de autoestrada, quando os custos para a sua construção 
seriam mais baixos que noutras zonas do país, dado que o terreno é mais plano, faltando 
vontade política para o fazer, ao contrário do que aconteceu relativamente a outras regiões 
do País. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o Presidente da Refer assumiu o compromisso de envolver as câmaras 
municipais nos estudos do novo traçado da ferrovia. -----------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que havia que distinguir as afirmações que são 
feitas do ponto de vista institucional e aquelas que no calor da discussão refletem posições 
pessoais, acrescentando que outra questão era os documentos estratégicos sobre o assunto 
discutidos na Assembleia da República, os quais são do conhecimento público. --------------  
O Senhor Presidente referiu que não se tratou de uma conversa pessoal a que manteve 
naquela reunião com o Presidente da Refer, acrescentando que até lhe tinha dado 
conhecimento da posição do Senhor Deputado do PSD sobre o assunto, manifestada na 
última Assembleia Municipal, no sentido da necessidade daquela ferrovia para responder 
ao escoamento das mercadorias do Porto de Sines, contrariando assim a posição que aquele 
responsável lhes estava a transmitir, tendo o mesmo respondido que se tratava de posições 
políticas e insistindo que a Refer tinha condições para escoar todo o produto pela atual via, 
até dois mil e vinte. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que a posição do Presidente da Refer até podia 
corresponder à verdade, em termos de capacidade de escoamento, mas contrariava o que 
era a posição oficial e pública sobre o assunto. ------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o Senhor presidente da Câmara Municipal de Sines estava 
solidário com a posição da Câmara Municipal de Santiago do Cacém e que talvez tivessem 
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de pedir uma audiência ao Secretário de Estado, para esclarecer a contradição existente 
sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA SOBRE A SUSPENSÃO DAS 
OBRAS NA A26/IP8 E CIRCULAÇÃO NA ER 261-5 ENTRE SANTO ANDRÉ E 
SINES -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que foi possível obter a unanimidade na deliberação relativa à 
Moção apresentada na sessão extraordinária da Assembleia Municipal que teve lugar no 
dia dezassete do mês em curso na Biblioteca Municipal Manuel “José do Tojal”, em Vila 
Nova de Santo André, a que se seguiu uma caravana automóvel de protesto contra a 
situação criada naquelas vias, passados que são quatro anos do início da obra, a qual foi 
bastante participada. Acrescentou que o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sines e 
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Grândola estiveram presentes naquela 
Sessão da Assembleia Municipal, transmitindo a sua solidariedade para com os eleitos do 
Município de Santiago do Cacém e as populações utentes daquelas vias. -----------------------  
Mais informou que, no dia anterior à presente reunião de Câmara, a empresa Estradas de 
Portugal chegara a um acordo com a Concessionária e que as EP saíram com um 
comunicado no qual referiam nomeadamente que as obras da ER261-5 serão retomadas no 
mês de julho do ano em curso, será concluído o troço de Sines até Relvas Verdes com a 
ligação da via alternativa, bem como um troço de ligação à ponte, em Santa Margarida do 
Sado. Acrescentou que as EP informavam também que o troço do IC33 até Grândola 
passaria para a jurisdição daquela empresa, admitindo no futuro a ligação entre Relvas 
Verdes e Grândola, a norte. -----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que esta notícia era positiva no que respeitava à conclusão das obras na ER 
261-5, mas era negativa no referente à ligação a Beja, porque continuariam ao abandono as 
obras inacabadas ao longo do percurso. ---------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a posição das EP que foi tornada pública pode ter resultado da pressão 
efetuada pelas autarquias e a população, o que terá feito acelerar o processo, acrescentando 
que mesmo que aquela empresa venha dizer que não, a sua opinião é de que aquelas ações 
influenciaram as decisões, as quais terão sido igualmente influenciadas pela proximidade 
das eleições, esperando que a mesma seja consequente nas decisões anunciadas, caso 
contrário será o descrédito total. -----------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que aquela marcha lenta foi um exercício de cidadania por parte das 
populações que manifestaram assim o seu descontentamento por uma situação que as 
prejudica e que se tem vindo a arrastar no tempo. ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que não lhe parecia que a empresa Estradas de 
Portugal (EP) agisse com base em pressões, acrescentando que a matéria comunicada já 
estaria prevista. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que era legítimo que as pessoas se manifestem quando se sentem prejudicadas 
e com razão para o fazer, acrescentando que queria acreditar que o que foi anunciado pela  
empresa Estradas de Portugal (EP) irá ser concretizado. -------------------------------------------  
O Senhor Presidente lembrou que aquelas obras tinham sido iniciadas havia quatro anos, e 
que o Presidente das EP, no final do ano transato, lhe tinha pedido compreensão para não 
fazer ruído sobre a situação criada para não prejudicar as negociações com a 
Concessionária, o que aceitou, com a promessa de que o problema seria resolvido até 
fevereiro do ano em curso, o qual não foi cumprido e, em março/abril, as informações que 
lhe foram transmitidas era de qua não havia avanços no processo, pelo que, não podia 
deixar de estranhar que passados três dias da realização da Sessão da Assembleia 
Municipal e da marcha lenta, e a poucos dias das eleições, as EP tenham saído com o 
comunicado referido, indo ao encontro de algumas das reivindicações das populações. ------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DÉCIMO SEXTO RAID DE BTT ALVALDE – PORTO COVO ---------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que teve lugar no passado domingo, dia dezoito de maio, o 
clássico passeio de bicicleta, entre Alvalade e Porto Covo, o qual reuniu cerca de dois mil e 
seiscentos participantes de todo o País e suas famílias, acrescentando que se tratava da 
maior prova de BTT a nível nacional, cuja organização era do Futebol Clube Alvaladense 
com o contributo de cerca de trezentos voluntários e o apoio das autarquias.  ------------------  
Acrescentou que esta iniciativa era a prova de que o Movimento Associativo pode 
organizar grandes eventos, pelo que, o Futebol Clube Alvaladense e todos os que apoiaram 
aquela prova estavam de parabéns, considerando ainda que a mesma colocava Alvalade e o 
Município no mapa e que era da maior importância do ponto de vista turístico e desportivo. 
O Senhor Vereador Paulo Gamito felicitou a organização pela realização e o sucesso da 
iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e um de 
maio do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.302.215,17 € (dois milhões trezentos e dois mil 
duzentos e quinze euros e dezassete cêntimos). -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 165.983,12 € (cento e sessenta e cinco mil 
novecentos e oitenta e três euros e doze cêntimos) --------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Catorze ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero e seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e 
Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número setenta, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Catorze à 
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei  nº. 75/2013, de 12 de 
setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. --------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS, e do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------------------  
ASSUNTO: Aquisição de viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, tipo zero dois, do ano de dois mil e catorze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Adjudicar o fornecimento de uma viatura para recolha de resíduos 
sólidos urbanos, à Auto-Sueco, Lda, pelo montante de 149.400,00 €, a que acrescerá o 
I.V.A à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------------  
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Dois – Notificar a adjudicatária para, no prazo de seis dias, apresentar os documentos de 
habilitação exigidos nos termos do artº 81 do Código dos Contratos Públicos; ----------------  
Três – Notificar a adjudicatária para, no prazo de dez dias, apresentar documento 
comprovativo da prestação de caução, de acordo com o previsto no ponto V do convite do 
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do disposto no artº 73 do Código dos Contratos Públicos. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de exploração de espaço para comércio. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano da Quinta do Chafariz, em Santiago do Cacém.----------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01/08.01/2014 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de procedimento por hasta pública para 
adjudicação da exploração do bar sito no Parque Urbano da Quinta do Chafariz.  -------------  
Dois – Aprovar o Programa e o Caderno de Encargos do Procedimento, conforme 
documentos em anexo, os quais são dados como reproduzidos na presente ata com o 
número setenta e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------------------  
Três – Efetuar a hasta pública na reunião ordinária da Câmara Municipal, no próximo dia 
19 de junho, pelas 11,30 horas.-------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Alojamento a Estagiárias do Curso de Medicina da 
Universidade do Algarve. -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 05-03.01/2014 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Ratificar o despacho do Presidente da Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém, datado de 16 de maio de 2014, que determinou a celebração de um Contrato por 
Comodato, da Fração “G”, do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º da 
freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao 3º Esquerdo do Bloco C, sito na Praceta 
dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, às senhoras Ana Maria da Conceição 
Henriques e Cândida Cristina Lopes Martins. -------------------------------------------------------  
DOIS – Dar conhecimento do Contrato de Comodato, conforme documento em anexo, o 
qual é dado como reproduzido na presente ata com o número setenta e dois, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o nº 3 do art.º 35 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
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ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2014/2015 – Aprovação --  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.6.2 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação nº 
070/DEASS/2014 de 2014/04/30 ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2014/2015, 
documento que se anexa, o qual é dado como reproduzido na presente ata com o número 
setenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------  
DOIS – Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os 
vinte e seis circuitos especiais de transporte escolar para o ano letivo 2014/2015, cujo mapa 
se anexam. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – alínea gg) do número 1 do artigo 32º da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – artigos 10º e 15º do Decreto Lei nº 299/84, de 5 de setembro. ----------------------------  
Três – Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. -------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2014 -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com António Dâmaso Chainho. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato 
de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; ------------  
Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e António Dâmaso 
Chainho contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente 
renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra 
Portuguesa da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  
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; ---------------------------------------------------------------------------  
Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  ----------------------  
O contrato terá o valor mensal de € 727,20, por aplicação da redução remuneratória prevista 
no nº 1 do artº73 da Lei 83-C/2013, de 31 de dezembro; -------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 363,20, conforme informação de cabimento 
e demonstração da redução remuneratória, constante da informação em anexo. ---------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------   
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2014 -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços com Manuel Domingos. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato 
de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; ------------  
Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e Manuel 
Domingos contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente 
renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra 
Portuguesa da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  
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; ---------------------------------------------------------------------------  
Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  ----------------------  
O contrato terá o valor mensal de € 727,20, por aplicação da redução remuneratória prevista 
no nº 1 do artº73 da Lei 83-C/2013, de 31 de dezembro; -------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 363,20, conforme informação de cabimento 
e demonstração da redução remuneratória, constante da informação em anexo. ---------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de 
dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Criança 2014 – Programa  --------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém e Santo André --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 67/DEASS/2014 -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa para a comemoração do Dia Mundial 
da Criança 2014, que se realizará nos dias 4 e 5 de junho do corrente ano e da estimativa de 
custos da iniciativa, que se prevê ser de 4.200,00 € (quatro mil e duzentos euros) com IVA 
incluído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a transferência de uma verba no valor de 500,00 € (quinhentos euros) para a 
AJAGATO (Associação Juvenil Amigos do Gato), para suportar os encargos com refeições 
e alojamentos dos atores. --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/13, de 12 de 
setembro de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, organizada 
pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LIGA DE AMIGOS DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE MIRÓBRIGA – 
LASAM ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento à Câmara Municipal de Santiago do Cacém -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Miróbriga – Santiago do Cacém -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO 1. No dia 12 de abril, realizou-se o 1º Encontro 
“Genealogias do Alentejo” no Centro de Interpretação de Miróbriga, organizado pela Liga 
de Amigos do Sítio Arqueológico de Miróbriga. ----------------------------------------------------  
2. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, fez-se representar neste Encontro, através 
de dois Técnicos. Foram oferecidas lembranças aos oradores. ------------------------------------  
3. A Liga de Amigos do Sítio Arqueológico de Miróbriga, agradece à Câmara Municipal, o 
apoio prestado, com a entrega de ofertas. -------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASAS – ACADEMIA SÉNIOR DE ARTES E SABERES DE SANTO 
ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 21/SAC/DCD/2014 com Processo nº 15/SAC/DCD/2014 – 
32.1.2, do Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez  
euros) para a ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, como forma de 
apoio às atividades a desenvolver em 2014. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A ASAS tem como objeto a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos, 
particularmente do grupo etário maior de 50 anos, nas áreas cultural, educativa, social e 
outras, contribuindo para a manutenção da qualidade de vida, aprendizagem lúdica e 
desinteressada, bem estar e participação cívica de todos os que se encontram já retirados das 
suas atividades profissionais. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito 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, acrescentando que embora a presente proposta e a seguinte tenham vindo com o 
processo completo, não encontrou nele o critério de atribuição. ----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 20/SAC/DCD/2014 com Processo nº 14/SAC/DCD/2014 
do Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos 
euros) para a Associação Cultural de Santiago do Cacém como forma de apoio às atividades 
a desenvolver em 2014 e apoio às obras de recuperação de sede da associação. ---------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A Associação Cultural de Santiago do Cacém é uma associação sem fins lucrativos que 
desenvolve um importante trabalho no seio da comunidade onde está inserida. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e do 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito 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 HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
ALVALADE ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 6.082,28 € (seis mil e 
oitenta e dois euros e vinte e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Alvalade. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações 
constantes desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a 
quatro da Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e trinta e quatro minutos. -------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
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