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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE VINTE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE -------------------------------------  

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

Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e catorze, nesta cidade de Santiago do Cacém 

na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------  

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

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 quarenta 

e três da reunião anterior, a qual foi aprovada por maioria, com a abstenção do Senhor 

Presidente, por não ter estado presente. ------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA ---------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 

Margarida Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

ENTIDADE: VODAFONE PORTUGAL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A ----------  

ASSUNTO: Cedência por arrendamento de uma parcela de terreno com 600 m
2
. ----------  

LOCALIZAÇÃO: “Outeiro dos Pinhais”, Santiago do Cacém. -------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01-05.03/2014 da Secção de Aprovisionamento e Património. 

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

PROPOSTA: a) Aprovar a cedência por arrendamento de uma parcela de terreno com 600 

m
2
, que faz parte do prédio rústico inscrito na matriz cadastral de Santiago do Cacém, sob o 

artigo 82º da Secção L, à empresa Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A., para 

instalação de uma Estação de Telecomunicações. ------------------------------------------------------  

b) Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, a celebrar, documento que é dado como 

reproduzido na presente ata, com o número cento e sessenta e sete, ficando arquivado na pasta 

anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 

Substituta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  

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

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

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

ENTIDADE: HEIDI WINKLMAIR -------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de não aplicação da tarifa variável de Resíduos Sólidos Urbanos e 

aplicação do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/29587/2014 no valor de 

443,47 € -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Arneiros da Arrocada, Santo André ----------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número seis da área Administrativa de águas e Saneamento da 

Divisão de Administração e Finanças. --------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Autorizar a redução de 49,23€ na tarifa variável de Redução Urbana e a 

redução de 206,02 € na tarifa variável da Água na fatura nº 001/29587/2014. ---------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que o tarifário do serviço de resíduos urbanos baseia-

se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água perdida não retorna à rede 

de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos produzidos. -----------------------------  

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

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

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

impacto na fatura do consumo excecional e execessivo provocado por uma situação anómola. 

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

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

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

ENTIDADE: JOSÉ INÁCIO ----------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Sólidos Urbanos e de 

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

001/1180881/2014 no valor de 798,98 € ----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Estrada de Odemira nº 11, Cercal do Alentejo ----------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número seis da área Administrativa de águas e Saneamento da 

Divisão de Administração e Finanças. --------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 67,22€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 

redução de 232,56 € na tarifa variável da Águas Residuais e a redução de 255,00 € na tarifa 

variável de Águas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 19/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08/05/2014, documento que é dado como reproduzido na 

presente ata, com o número cento e sessenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 

de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta. ------  

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de uma habitação na Praceta dos Bombeiros Voluntários. -----------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 03-09.10/2014 da Secção de Aprovisionamento e Património. 

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: a) Aprovar a cedência, a título gratuito, de uma habitação, sita no 1º andar 

esquerdo do Bloco C na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, 

correspondente à fração “C” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3107º, da 

freguesia de Santiago do Cacém, ao Senhor Joaquim António de Oliveira. ------------------------  

b) Aprovar a minuta do Contrato de Comodato, a celebrar, documento que é dado como 

reproduzido na presente ata, com o número cento e sessenta e nove, ficando arquivado na 

pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 

Secretária Substituta. ----------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  

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

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

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

ENTIDADE: SOCIEDADE RECREATIVA FILARMÓNICA UNIÃO ARTÍSTICA -----  

ASSUNTO: Encontro de acordeonista e baile -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Oficio datado de 31/10/2014 ---------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento relativo ao apoio da Câmara Municipal no 

encontro de acordeonistas e no baile promovidos pela Sociedade Recreativa Filarmónica 

União Artística. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Valor de ingresso para peça de teatro infantil “BALDECAS” -------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 39/AMAC/DCD/2014 da Divisão Cultura e Desporto  ---------  

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

PROPOSTA: Aprovar o valor único de 5.00 € por ingresso. ----------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio. -------------------  

De Direito: Artº 33 nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2014-----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 

de serviços com António Dâmaso Chainho. -------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 

aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -------------------  

Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e António Dâmaso 

Chainho contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente 

renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa,  na Escola de Guitarra 

Portuguesa da Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 
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trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  

O contrato terá o valor mensal de € 750,00; -------------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00 acrescido de IVA conforme informação 

de cabimento em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de  31 de 

dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleito 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. ---------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 

vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2014-----------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 

de serviços com Manuel Domingos. ----------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 

aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -------------------  

Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e Manuel Domingos 

contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente  renovável, tendo 

por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 

se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 

trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 

emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  

O contrato terá o valor mensal de € 750,00; -------------------------------------------------------------  

Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento em 

anexo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: De acordo com o disposto no artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de  31 de 

dezembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleito 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. ---------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para Venda de Pinhas. ---------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano Rio da Figueira, Pinhal do Cerro da Inês, Outeiro dos 

Pinhais, e Herdade do Canal, Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e 

Aldeia de Santo André, no Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero quatro, série zero três, do ano dois mil e 

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

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

PROPOSTA: UM – Proceder à venda de pinhas, em hasta pública, por licitação verbal que 

decorrerá na Reunião da Câmara Municipal, em 04 de dezembro do corrente ano, pelas 11:30 

horas, na Sala de Sessões do Município, a qual compreende a licitação de dois lotes: ------------  

Lote nº 1 - Pinhas provenientes do Parque Urbano do Rio da Figueira, Cerro da Inês, Outeiro 

dos Pinhais e Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e Aldeia de Santo 

André, com o valor base de licitação de 200,00 € (duzentos euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Lote nº 2 - Pinhas provenientes da Herdade do Canal, com o valor base de licitação de 100,00 

€ (cem euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -----------------------------------------------  

Os lotes serão licitados individualmente, devendo o mesmo ser claramente expresso. -----------  

Os lanços mínimos são de € 25 (vinte e cinco euros) sobre a base de licitação verbal ou lanço 

anterior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar as Condições de Venda, documento que é dado como reproduzido na 

presente ata, com o número cento e setenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta. ----------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião a respetiva Secretária Substituta 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 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida 

assinada por mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 

Administração Geral e Financeira 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 

 

 

__________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

__________________________________________ 


