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ATA NÚMERO DEZASSEIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E TRÊS DE ABRIL DE 
DOIS MIL E QUINZE --------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e quinze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos 
Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, 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 a ata número 
quinze da reunião anterior a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção da Senhora 
Vereadora Margarida Santos por não ter estado presente. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – BAIRRO DA PETROGAL – 
ESGOTOS, PLUVIAIS - PAVIMENTOS E RUTURAS ----------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, inscrito 
para o efeito, Senhor Fernando Pereira de Sousa, residente naquele Bairro, na moradia 
número trinta e seis, o qual começou por referir que tinha vindo à reunião da Câmara 
Municipal, de vinte e seis de fevereiro, do ano em curso, ficando a aguardar o contacto que  
lhe foi dito que iria ser feito, o que não aconteceu, pelo que decidiu vir colocar novamente o 
problema, o qual se prendia com a passagem das redes de esgotos e pluviais e as duas 
caixas de visita existentes no lote que adquiriu à Câmara Municipal. Acrescentou que tinha 
sido fácil resolver a situação, em dois mil e nove, quando foram realizadas obras no local, 
mudando aquela ligação para a passagem pública, considerando que a situação não era 
difícil de resolver, sendo somente necessário existir vontade para o fazer. ------------------------  
Mais referiu que no caso de haver problemas naquelas redes, as águas entrarão na sua casa, 
através das instalações sanitárias. ------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que à sua porta houve duas ruturas e que perspetivava que outras se iriam 
verificar, informando que a empresa Águas de Santo André tinha substituído os tubos da 
canalização, colocando tubo rígido, e que foram tapadas duas caixas de visita existentes 
naquele local. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda ter detetado que, nalguns casos, estava a ser colocado cimento, em vez de 
asfalto, na reparação do piso onde se verificaram ruturas. -------------------------------------------  
Informou também que à porta da moradia número sessenta e sete, da qual toma conta, por 
ausência dos proprietários, no estrangeiro, sempre que os mesmos vêm de férias, não 
conseguem ter acesso à garagem devido a ruturas no pavimento, sendo que a última se 
deveu ao desgaste no terreno, por baixo do asfalto, provocado por uma rutura na rede de 
água. Acrescentou que a Junta de Freguesia remeteu uma carta à Câmara Municipal, no dia 
trinta e um de março, sobre a reparação do pavimento, dado que a empresa Águas de Santo 
André não assumiu a responsabilidade daquela situação. --------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que tinha dado instruções aos serviços 
municipais para irem ao local analisar a situação, acrescentando que vai saber qual a 
resposta dos mesmos sobre este assunto, acrescentando que irá ao local, se for necessário. 
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Relativamente à situação do levantamento do asfalto referida pelo Munícipe, informou que 
não tinha conhecimento da mesma e que iria dar instruções aos serviços para se deslocarem 
ao local. Acrescentou que iria pedir a colaboração do Senhor Pereira de Sousa sobre este 
assunto, tendo em conta a posição da empresa Águas de Santo André relativamente à rutura 
verificada naquele local. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não tinha acompanhado a situação, em dois mil e nove, e 
que, sendo um problema de fácil resolução, era preciso tomar as medidas necessárias para 
que os serviços procedessem à análise e resolução do mesmo com a maior brevidade 
possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que irá falar com a empresa Águas de Santo André para a alertar sobre a 
questão das ruturas e a forma como estão sendo reparadas.------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTA CRUZ – PROVA DE VINHOS -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, no passado sábado, dia 18 de abril, tinha decorrido a 
prova de vinhos anual, para promoção deste produto, iniciativa organizada pelo Grupo 
Desportivo daquela localidade do Município, a qual contou com o apoio da Câmara 
Municipal e da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da 
Serra. Acrescentou que foram presentes a concurso quarenta e três qualidades de vinho, e 
que aquela iniciativa tinha proporcionado também uma tarde agradável de convívio entre os 
presentes, considerando que era de prosseguir com a mesma, no futuro. ------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ERMIDAS SADO – INAUGURAÇÃO DE CENTRO CULTURAL ------------------------  
O Senhor Presidente referiu que esta iniciativa tinha tido lugar no passado domingo, dia 19 
de abril, informando que aquele equipamento resultou da recuperação de umas instalações 
existentes no jardim daquela Vila, da iniciativa da Junta de Freguesia, com o recurso a 
Fundos Comunitários, através do Programa Proder, e com o apoio da Câmara Municipal. 
Mais informou que se trata de um espaço agradável e que a iniciativa foi muito participada 
pela população. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALENTEJO LITORAL  -------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que a Administração daquela ULS tinha cessado 
funções e que uma nova Administração tinha iniciado o seu mandato. Acrescentou que a 
situação de funcionamento do Hospital do Litoral Alentejano era bastante complicada. ------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CARTA EDUCATIVA -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas informou que se estava na fase final da remodelação 
da Carta Educativa e que a mesma só não tinha sido já concluída por estarem em falta os 
dados do Agrupamento de Escolas de Santo André, os quais foram solicitados pela Câmara 
Municipal, no mês de agosto do ano transato. Mais informou que os serviços municipais 
têm insistido, por várias vezes, junto da Diretora do Agrupamento no sentido da obtenção 
dos dados, sem resultado, pelo que, no Conselho Geral, realizado, no dia anterior à data da 
presente reunião de Câmara, abordou o assunto, fazendo referência à importância daqueles 
dados para conclusão e entrega do documento, a fim de ser homologado pelo Ministério da 
Educação, sendo o mesmo da maior importância para o acesso a fundos comunitários para o 
setor da educação, acrescentando ter também mostrado a sua estranheza pela falta de 
resposta, tendo em conta que se trata de questões simples relativas ao funcionamento das 
escolas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente sugeriu que fosse feito um contacto direto com a Diretora daquele 
Agrupamento de escolas, Professora Manuela Teixeira, para agendar uma reunião, no 
sentido de ultrapassar o problema, tendo em conta a urgência deste assunto. -------------------  
Mais recordou que a Carta Educativa, depois de ter obtido o parecer favorável de todas as 
entidades, no Conselho Municipal de Segurança, exceto da representante da Administração 
Regional de Educação do Alentejo, não foi homologada, por discordância relativamente ao 
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encerramento de escolas no Município. Acrescentou que reuniu com a então Diretora 
Regional de Educação, no sentido de ultrapassar as questões que se tinham colocado, a qual 
mostrou abertura para a resolução do problema, mas foi necessário proceder a atualização 
dos dados, para ser novamente submetida a homologação por parte do Ministério da 
Educação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e dois de 
abril do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.183.677,32 € (um milhão cento e oitenta e três mil 
seiscentos e setenta e sete euros e trinta e dois cêntimos) ------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 159.272,27 € (cento e cinquenta e nove mil duzentos 
e setenta e dois euros e vinte e sete cêntimos)  -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------   
ASSUNTO: Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Quinze/Dois 
Mil e Dezoito.   -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número sessenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
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 Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 
PS e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois 
de rubricado pelos Membros do Executivo. ----------------------------------------------------------  
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 Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 
PS e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e cinco, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do 
PS e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém,  a 
Repsol Polímeros SA e várias entidades do Concelho ------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número sessenta e seis, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião, a estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém e a empresa Repsol 
Polímeros SA ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar a minuta de Protocolo de Colaboração, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número sessenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião, a estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém, a empresa Repsol 
Polímeros SA, o União Sport Club, o Juventude Atlético Clube, o Estrela de Santo André - 
Associação de Cultura Recreio e Desporto, a Quadricultura Associação, o Hockey Club de 
Santiago, o Instituto das Comunidades Educativas, a Ajagato, a Sociedade Recreativa 
Filarmónica União Artística, a ASAS - Academia Sénior de Artes e Saberes e os Kotas 
Bike Team,  relativo a um apoio monetário para o desenvolvimento das suas atividades, de 
acordo com os fins que cada uma delas prossegue. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de 
procura de apoios diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar 
atividades relevantes na área das estruturas e atividades culturais e desportivas; --------------  
DOIS. Tendo em atenção estes objetivos, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
procura cultivar um relacionamento entre as empresas que exercem a sua atividade na Zona 
Económica de Santiago do Cacém e a comunidade em geral, de modo a gerar-se um clima 
de entendimento, confiança e cooperação promovendo uma saudável inserção dessas 
empresas no espaço físico e social de Santiago do Cacém, tendo sempre em linha de conta o 
reconhecimento institucional e social pela qualidade do ambiente no município; --------------  
TRÊS. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem desenvolvido um conjunto 
significativo de apoios financeiros e logísticos a dezenas de associações de caráter cultural, 
desportivo, social e humanitário; ----------------------------------------------------------------------  
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QUATRO. A empresa Repsol Polímeros Lda representa um papel fundamental na região, a 
nível económico, social e ambiental, e com reflexos muito significativos no Município de 
Santiago do Cacém; --------------------------------------------------------------------------------------  
QUINTO. Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse 
municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, vide alínea 
u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Rotunda da Av. de Sines – Santo André – Liberação das Garantias --------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e nove e informação número 
sessenta e três de dois mil e quinze da Divisão de Projeto e Obras. ------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a liberação total da garantia bancária e das retenções, sendo o valor 
da garantia a liberar de 765,34€ (setecentos e sessenta e cinco euros e trinta e quatro 
cêntimos) e o valor das retenções de 757,46€ (setecentos e cinquenta e sete euros e quarenta 
e seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Foi realizada dia 07-04-2015, a vistoria à obra em referência para 
efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias imputáveis 
ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a receção definitiva da 
obra e liberação total da garantia bancária e retenções. ---------------------------------------------  
2. Artº 397 e artº398 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto Lei 18/2008, 
de 29 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 31/DVQP/2015, de 12 de março 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; ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 28.08.2014 e de 
25.09.2014, 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 
reformas, 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 75,00 €, Agrupamento de Escolas de Cercal do 
Alentejo 100,00€ e Agrupamento de Escolas de Santo André 75,00 €, sendo o valor total 
de 275,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número sessenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
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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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2014/2015 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém -----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e 
Qualificação das Pessoas/2015, informação nº 41/DVQP/2015, de 10 de abril de 2015. -----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e material escolar) à criança do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos 
pedidos, constantes do anexo I, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número sessenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------  
Dois: Transferir para os Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém na sequência de novos pedidos, as verbas para livros e/ou material 
escolar, destinados à criança do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo – escalão A e B, 
constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 137,50 €, 
sendo o valor total de 137,50 €. -----------------------------------------------------------------------  
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: CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO – GRUPO CORAL 
DA CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO -----------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo  --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 25/SAC/DCD/15 do Serviço de Ação Cultural  -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez 
euros) para a Casa do Povo do Cercal do Alentejo como forma de apoio à atividade do 
Grupo Coral da Casa do Povo de Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. ------------------------------------------------------------------------  
2. O Grupo Coral da Casa do Povo de Cercal do Alentejo assume uma importância cultural 
relevante para o município através da divulgação das nossas tradições e do seu 
envolvimento com a comunidade. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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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 Francisco de Sousa e Daniela Martins, 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: GRUPO DE CANTARES REGIONAIS “OS AMANTES DO 
ALENTEJO” --------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade  --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 23/SAC/DCD/15, com o processo nº 
19/SAC/DCD/2015 do Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultura e Desporto ----------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 648,00 € (seiscentos e quarenta e oito 
euros) para o Grupo de Cantares Regionais Amantes do Alentejo destinada a apoiar as 
atividades e deslocações a realizar em 2015. ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. ------------------------------------------------------------------------  
2. O Grupo de Cantares Regionais Os Amantes do Alentejo assume a sua importância 
cultural para o município através da divulgação das nossas tradições e do seu envolvimento 
com a comunidade. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 Francisco de Sousa e Daniela Martins, 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: COFESMAR – COMISSÃO DE FESTAS DE SANTA MARIA -----------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Festas de Santa Maria 2015 -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 18/SAC/DCD/15, com o processo nº 
18/SAC/DCD/2015 do Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultura e Desporto ----------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) 
para a COFESMAR no sentido de apoiar a organização das Festas de Santa Maria-Edição 
de 2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- A Comissão de Festas de Santa Maria é uma Associação sem fins 
lucrativos que desenvolve ao longo do ano diversas atividades dirigidas para a população 
onde está inserida. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2- As Festas de Santa Maria têm um caráter relevante para o Município e particularmente 
para a freguesia de Ermidas pelo interesse e envolvimento da comunidade e pela divulgação 
/ promoção do município. -------------------------------------------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea a) e b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro na 
redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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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 Francisco de Sousa e Daniela Martins, 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência e permuta de bancas no Mercado Municipal de Vila Nova de 
Santo André ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais/Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território/2015. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência da banca nº 34 da nave 1 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André à Senhora Ercília Maria Gamito, para ocupação mensal, para 
venda de produtos hortícolas; --------------------------------------------------------------------------  
2. Tomar conhecimento da permuta da banca nº 1 da nave 2 adjudicada por hasta pública, 
do Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André, pela banca nº 21 da nave 1 para 
venda de produtos hortícolas. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com requerimento apresentado pela Senhora Ercília 
Maria Gamito; --------------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 
Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços. -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número onze, 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 do relvado do Campo Municipal de Vila Nova de Santo André, pelo período de 
um ano, com a possibilidade de renovação uma vez, por igual período.  ------------------------  
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; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O cabimento da despesa prevista para esta aquisição, será efetuado logo após o reforço da 
dotação respetiva através da alteração nº 3 ao orçamento, a aprovar pelo executivo 
municipal, previamente à aprovação deste assunto; -------------------------------------------------  
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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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de PT STC 182 -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cruz de João Mendes -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01.01.05/DAGF/SAP/2015 -----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Efetuar procedimento por hasta pública para alienação de PT STC 182, 
sito na Cruz de João Mendes, propriedade do Município de Santiago do Cacém. -------------  
2. Aprovar as condições da hasta pública, 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 pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------  
3. Efetuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 07 de maio de 2015, pelas 
11,30 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) do nº 1 do artº 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 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 cinco 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. -----------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

 
 

________________________________________________ 


