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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE 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. --------------------------------------  

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

-----------------------------------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 em anexo. ----------------------------------------------------------------------------  
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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”  -----------------------------------  
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REFERÊNCIA: Inf. 32/DVQP/2015 e Proc. 54/TL/DIVERS. PROVISÓRIA./15   -------------  

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 -------------------------------------------------------------------------------  
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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: 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 
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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 -------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 

descritas em relação anexa. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 

deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 

em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 

do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 

Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 

Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------------------------------  ------  

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

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

reunião pelas doze horas.--------------------------------------------------------------------------- --------   

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 


