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ATA NÚMERO VINTE E DOIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUATRO DE JUNHO DE DOIS 
MIL E QUINZE -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quatro dias do mês de junho de dois mil e quinze, na sede da Freguesia de Ermidas 
Sado, 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 vinte 
e um, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – REUNIÃO DE CÂMARA NA SEDE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ERMIDAS SADO – AGRADECIMENTOS ---------------  
O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Ermidas Sado na reunião, bem como a cedência das instalações para a realização da mesma. 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Parreira, agradeceu a presença de todos e 
realçou a iniciativa do Executivo Municipal, considerando que era gratificante visitar os 
diversos locais da Freguesia com os eleitos na Câmara Municipal e técnicos municipais, 
para conhecer os problemas no terreno, e verificar a resolução de alguns que tinham sido 
identificados no ano transato, aquando das visitas efetuadas no âmbito desta iniciativa. -----  
Mais referiu que a Junta de Freguesia estará sempre disponível para receber a Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A PALAVRA AOS MUNÍCEPES -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Manuel Horta, inscrito para o efeito, o 
qual começou por referir que tinha tomado conhecimento da visita que o Senhor Presidente 
da Câmara Municipal vinha fazer à Freguesia de Ermidas, durante a qual iria receber a 
população, mediante inscrição, tendo, na véspera da visita, sido informado que já não era 
possível a sua inscrição, pelo que, decidiu vir à presente reunião. --------------------------------  
Mais referiu ter ficado dececionado por não ter sido recebido, tendo concluído que o Senhor 
Presidente não vinha receber a população, mas somente parte dela. Acrescentou que, se 
estivesse no lugar do Senhor Presidente teria recebido todos os que manifestassem essa 
vontade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que o Senhor Presidente ao não o receber, no dia anterior, tinha sido incorreto 
com a sua pessoa.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o Senhor Presidente era livre para visitar a Freguesia de Ermidas Sado 
quando quisesse e as obras públicas existentes que foram construídas por aqueles que 
fizeram parte da Junta de Freguesia e que as tinham inaugurado, havia dez e quinze anos 
atrás. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o que lhe tinha sido transmitido foi que o Senhor Manuel 
Horta se tinha dirigido à Junta de Freguesia no dia da visita, durante a manhã, para marcar o 
atendimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que quando tinha acabado de receber a última pessoa inscrita foi abordado 
pelo Senhor Manuel Horta, ao qual explicou que não o podia atender naquele momento, 
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devido a outros compromissos, ao que o Senhor Manuel Horta respondeu, num tom 
provocatório, que a conversa seria na rua. Atitude semelhante àquela que estava a ter na 
reunião ao lhe querer dar lições de moral. ------------------------------------------------------------  
Acrescentou que, se o Senhor Manuel Horta tinha algum problema para expor à Câmara 
Municipal, podia marcar um atendimento, tal como é feito pelos outros munícipes. ----------  
Esclareceu ainda que não tinha vindo inaugurar qualquer obra e que se deslocaria à 
Freguesia de Ermidas sempre que quisesse tal como acontecia com qualquer outra pessoa. 
O Senhor Manuel Horta referiu que o Senhor Presidente tinha sido a primeira pessoa com 
quem quis falar e que não o recebera, acrescentando que o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal não era dono do lugar que ocupava e que devia agir com mais humildade. --------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RELATÓRIO DA OCDE SOBRE O DÉFICE ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que era de assinalar o facto do relatório daquela 
organização internacional indicar a baixa do défice para três por cento, o que, na sua 
opinião assumia uma importância acrescida para o País no sentido da sua saída do défice 
excessivo, o que lhe dará uma maior capacidade de manobra. ------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DADOS NACIONAIS SOBRE O DESEMPREGO ---------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito informou que os dados publicados no dia anterior à data 
da presente reunião indicavam a tendência de baixa dos níveis de desemprego até ao mês de 
setembro do ano em curso relativamente a períodos homólogos dos anos anteriores. ---------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGRO 2015 -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito felicitou a organização daquele certame pela forma como 
o mesmo decorreu. Acrescentou que se tratava de uma mostra importante e que era positivo 
o facto de ter contado com a participação de trinta mil visitantes. --------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que tinha sido feito apenas o balanço provisório daquela 
iniciativa, sendo que as entradas na Feira apontavam para o número indicado, o que era 
significativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o sentimento geral era de que a Feira tinha corrido de forma positiva e que 
estava bem organizada, tendo também sido positiva para os comerciantes que ali efetuaram 
os seus negócios. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CANDIDATURAS AOS FUNDOS COMUNITÁRIOS ----------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se tem vindo a assistir a uma crescente 
dinâmica empresarial, a qual era percetível nas candidaturas inovadoras às verbas dos 
Fundos Comunitários que as empresas hoje assumiam como desígnio.--------------------------  
O Senhor Presidente referiu a sua preocupação relativamente à candidatura da Área de 
Reabilitação Urbana de Santo André (ARU) tendo em conta a condicionante relativa a 
existência de um centro histórico, zona ribeirinha ou área social degradada. Acrescentou 
que tem vindo a colocar a questão a técnicos e responsáveis na Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), não tendo ainda sido possível encontrar 
uma saída para a situação, a qual não era inédita no País. ------------------------------------------  
Acrescentou que esta situação era muito preocupante, porque se não for possível aceder aos 
Fundos Comunitários, o Município não disporá da verba necessária para aquele 
investimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que outra questão preocupante no âmbito do acesso a Fundos Comunitários 
tinha a ver com os projetos candidatados a verbas de overbooking (verbas remanescentes 
dos fundos comunitários) as quais foram canalizadas quase na sua totalidade para o 
Alqueva e vias rodoviárias, restando somente oito milhões de euros para distribuir pelas 
autarquias, dos trinta e cinco milhões previstos inicialmente. -------------------------------------  
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Mais informou que tinha sido feito um enorme esforço para cumprir com os prazos para a 
apresentação dos projetos e para dar resposta às muitas informações solicitadas sobre os 
mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou sobre o montante das verbas previstas para o 
Investimento Territorial Integrado (ITI). --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que as mesmas se situavam entre vinte e três a trinta milhões 
de euros para o Litoral Alentejano. --------------------------------------------------------------------  
Mais informou que houve o cuidado de apresentar candidaturas àquele eixo, porque era 
mais garantido do que a outros programas de âmbito nacional. -----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia três de junho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.352.620,99 € (um milhão trezentos e cinquenta e dois 
mil seiscentos e vinte euros e noventa e nove cêntimos). ------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 284.497,50 € (duzentos e oitenta e quatro mil 
quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos). ---------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: JÚLIA MARIA ROSA ---------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Receção definitiva das Obras de Urbanização e libertação da garantia 
bancária ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega – Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 21/2007 da Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território e requerimento nº 1938 de 02/10/2014. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 
Garantia Bancária nº 125.02.1636552 do Millennium BCP, no valor de 8.245,00 € (oito mil 
duzentos e quarenta e cinco euros), que corresponde a 10% do valor total da obra, que ficou 
cativo de acordo com deliberação de Câmara de 26/11/2009, que aprova a receção 
provisória das obras de urbanização. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de 
urbanização, deslocou-se ao local, uma equipa técnica da Câmara Municipal, tendo 
verificado que estão reunidas as condições para que seja efetuada a receção definitiva das 
obras e libertação da garantia bancária. ---------------------------------------------------------------  
Pelo exposto, considera-se que deverá ser aprovada a receção definitiva das obras de 
urbanização e a libertação da totalidade da garantia bancária, uma vez que já decorreu o seu 
prazo de garantia e se verificou que as obras se encontram em condições de serem 
rececionadas, nos termos do nº 5 do artº 54º e 87º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto Lei nº 26/2010, de 30 de março. --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Apoio à iniciativa “Tasquinhas – Mercado à Mesa” ----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Mercado Municipal de Santiago do Cacém ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.4.18 – nº 1 da Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovação do apoio à iniciativa “Tasquinhas – Mercado à Mesa”, termos da 
proposta de contrato, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número noventa, 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: De facto: 1. O edifício designado por Mercado Municipal encontra-se 
integrado no domínio privado do Município; --------------------------------------------------------  
2. Os titulares dos direitos de exploração das Bancas do Mercado Municipal de Santiago do 
Cacém autorizaram a realização do evento “Tasquinhas Mercado à Mesa”, bem como a 
utilização dessas bancas; --------------------------------------------------------------------------------  
3. Os titulares dos direitos de exploração das bancas do mercado municipal poderão, 
durante a iniciativa, comercializar os produtos frescos e fornecerão os outros agentes 
económicos intervenientes, fomentando assim, a sua atividade enquanto comerciantes do 
mercado municipal; --------------------------------------------------------------------------------------  
4. Considerando o interesse económico, cultural e turístico da Proposta/iniciativa 
apresentada pelo empresário Nuno Santos; -----------------------------------------------------------  
5. Entende-se essa proposta como vantajosa para os agentes económicos do Município; -----  
6. Trata-se de uma iniciativa aberta à possibilidade de participação de todos os agentes 
económicos e associações sediadas no Município. --------------------------------------------------  
7. A iniciativa irá atrair visitantes ao Município e dinamizará o mercado municipal; ---------  
8. A iniciativa potencia a divulgação da imagem e características turísticas do Município; --  
9. O evento proporcionará uma mostra de produtos regionais e locais, ao nível 
gastronómico, artesanal e cultural; ---------------------------------------------------------------------  
10. O evento envolverá a participação das Associações existentes no Município; -------------  
11. Face ao sucesso obtido no ano transato, pretende-se desta forma continuar a dinamizar a 
iniciativa; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: O disposto nas alíneas ee) e ff) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA Nº 4 (ANTIGA Nº1) 
DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ ------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Encerramento de ano letivo – “Arraial ”  -----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf. 34/DVPQ/2015. e Proc. 52/TL/DIVERS. PROVISÓRIA./2015    -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar o “Arraial” que se irá realizar no recinto do campo de Jogos e espaço 
adjacente da escola no dia 12 de junho de 2015 promovido pela Associação de Pais, através 
da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de ruído e das taxas 
de recinto de diversão provisória no valor de 23,28€ (vinte e três euros e vinte e oito 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:- A Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância nº 4 de Vila nova de Santo André, tem-se 
revelado uma Associação importante, considerando o fim social e educativo a que se 
destina.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O evento a realizar é importante para as alunos porque assinala o final do ano letivo, é a 
festa de despedida dos alunos do 4º ano do 1º ciclo e por fim é uma forma de obter receitas 
que permite desenvolver mais atividades com as crianças nos períodos não letivos. ----------  
De Direito:- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
ESCOLA EB1/JI Nº2 DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ --------------------------------  
ASSUNTO: Encerramento de ano letivo– “Arraial Popular”  --------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf. 32/DVQP/2015 e Proc. 54/TL/DIVERS. PROVISÓRIA./15   ----------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar o “Arraial Popular” que se irá realizar no Campo de Futebol e no 
Pátio da escola no dia 12 de junho de 2014 promovido pela Associação de Pais, através da 
isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de ruído e de recinto de diversão 
provisória no valor de 23,28€, (vinte e três euros e vinte e oito cêntimos). ---------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:- A Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola EB1/JI nº 2 de Vila Nova de Santo André, tem-se revelado uma Associação 
importante, considerando o fim cultural e educativo a que se destina.  --------------------------  
- O evento a realizar é importante para os alunos porque assinala o final do ano letivo e 
também para os encarregados de educação porque é uma maneira de confraternização. ------  
De Direito:- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO JOVEM DE FESTAS DA CRUZ DE JOÃO MENDES -  
ASSUNTO: “BAILES”  -------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf.39/SAC/DCD/2015 e Proc. 56,57,58,59,60/TL/DIVERS. 
PROVISÓRIA/2015    -----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização de cinco Bailes promovidos pela Associação Jovem de 
Festas da Cruz de João Mendes nos dias 06 de junho, 11 de julho, 23 de agosto, 31 de 
outubro e 28 de novembro no Salão de Festas da Cruz de João Mendes na freguesia de S. 
Francisco da Serra, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de 
Ruído e de Diversão Provisória no valor de 116.40€, (cento e dezasseis euros e quarenta 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:-A Associação Jovem de Festas da Cruz de João Mendes– 
instituição sem fins lucrativos, contribui para o desenvolvimento cultural e social e 
desportivo da comunidade e região em que se insere, através das inúmeras atividades que 
promove. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito:- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: KOTAS BIKE TEAM   --------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: 2ª Corrida de Atletismo do Casqueiro----------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 58/DCD/DESP/15. 31.1.1 e Proc. 06/TL/PROVA DESP./15   -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas   ---------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização da 1ª Corrida de Atletismo do Casqueiro, promovido 
pela Associação “Os Kotas Bike Team” no dia 13 de junho de 2014, através da isenção do 
pagamento de taxas relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no valor de 15,39€, 
quinze euros e trinta e nove cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:- A Associação “Os Kotas Bike Team” tem-se revelado uma 
coletividade importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, 
nomeadamente BTT e Atletismo, constituindo-se como elemento de importância 
significativa no processo de desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O evento a realizar é importante para a região, pela promoção turística que dela faz, -------  
bem como para a economia local. ----------------------------------------------------------------------  
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De Direito:- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Celebração de contratos de prestação de serviços-Pedido de parecer 
prévio vinculativo – contratação de vigilantes ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 9/DGRH/2015 --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas   ---------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contratos de 
prestação de serviços, com quatro vigilantes, para assegurar a limpeza, manutenção e 
vigilância das piscinas descobertas do Parque Urbano do Rio de Figueira, no período de 15 
de junho a 15 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:- Abertura ao público das piscinas descobertas do Rio de 
Figueira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 
de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; --------------------------------------------------  
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 da relação 
jurídica de emprego público; ---------------------------------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio, conforme informação do cabimento e aplicação da redução 
remuneratória, constante na informação em anexo. -------------------------------------------------  
De Direito:-De acordo com o disposto no artigo 75º da Lei nº 83-B/2014, de 31 de 
dezembro e Portaria nº 149/2015, de 26 de maio. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASAS – ACADEMIA SÉNIOR DE ARTES E SABERES DE SANTO 
ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 32/SAC/DCD/2015 com Processo nº 28/SAC/DCD/2015 – 
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 2015. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A ASAS tem como objetivo a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos 
cidadãos particularmente do grupo etário maior de 50 anos, nas áreas culturais, 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 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. ------------------------------  
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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 DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 31/SAC/DCD/2015 com Processo nº 27/SAC/DCD/2015 
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 2015. --------------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------  
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: ASSOCIAÇÃO MUSICAL AMIGOS DA BANDA LIRA 
CERCALENSE -----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 35/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 7000,00 € (sete mil euros) para a 
Associação Musical Amigos da Banda Lira Cercalense destinada a apoiar as atividades a 
desenvolver no ano de 2015. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da 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 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Sonega -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 34/SAC/DCD/2015 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto com o processo número 30/SAC/DCD/2015 -------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas   ---------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 3.005,30 € (três mil e cinco euros e trinta 
cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega para apoio ao 
funcionamento dos balneários, posto médico e Biblioteca, sendo: -------------------------------  
Balneários - 1.131,15 € (mil cento e trinta e um euros e quinze cêntimos) ----------------------  
Posto Médico – 1.020,51 € (mil e vinte euros e cinquenta e um cêntimos) ---------------------  
Biblioteca – 853,64 € (oitocentos e cinquenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos)  ----  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A Câmara Municipal tem apoiado regulamente a Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega, através da transferência de uma verba, de forma a assegurar o 
funcionamento dos Balneários, Posto Médico e Biblioteca. ---------------------------------------  
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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de peça da Ordem Santiago para Exposição – Museu da 
Presidência da República -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 20 do Museu da Divisão de Cultura e Desporto, de 
doze de maio de dois mil e quinze ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas   ---------------------------------------  
PROPOSTA: Ceder ao Museu da Presidência da República, a título de empréstimo, a peça 
“março da Ordem de Santiago”.------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O Museu da Presidência da República organiza uma exposição 
temporária, no âmbito das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. -----------------------------------------------------------------------------  
2. O Museu da Presidência da República organiza uma exposição dedicada à Ordem de 
Sant`Iago da Espada e ao papel que as Ordens Religioso Militares desempenharam na 
fundação e criação da nacionalidade. ------------------------------------------------------------------  
3. O Museu da Presidência da República compromete-se a assegurar todas as condições que 
decorram do empréstimo da peça, nomeadamente segurança, embalagem, transporte e 
seguro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. O Museu Municipal de Santiago do Cacém poderá, através desta cedência, divulgar o seu 
espolio assim como a sua existência e atividade. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Oferta de publicações às Bibliotecas Municipais --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 13/33.1.4/SMBA/DCD/2015 ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas   ---------------------------------------  
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PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 
descritas em documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 
noventa e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo nº 33, da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro e compete à Câmara Municipal, aceitar doações, legados e heranças a beneficio de 
inventário. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
 
 
 

________________________________________________ 


