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ATA N º 04/ AM /2017 

 

ATA DA ÚNICA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E DOIS DE JUNHO 

DE DOIS MIL E DEZASSETE ----------------------------------------------------------------  

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

Aos vinte e dois dias do mês de junho de dois mil e dezassete, reuniu pelas vinte e uma 

horas no Salão de Festas da Cruz de João Mendes, Freguesia de S. Francisco da Serra,  

em Sessão Ordinária, a Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, com a seguinte: ----  

-------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------  

1.Expediente. ---------------------------------------------------------------------------------------   

2.Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Designação de um(a) cidadão (ã) para a CPCJ de Santiago do Cacém. --------------  

4.PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL -----------------------------------------------  

---a) 2ª Revisão ao Orçamento de Receita de 2017; -----------------------------------------  

---b) Atribuição de medalhas de Honra e de Mérito Municipal; -------------------------  

---c) Transferência de verba para a Freguesia de Abela – comparticipação na obra 

do Pólo Museológico de Abela. -----------------------------------------------------------------  

5. ATIVIDADE AUTÁRQUICA. --------------------------------------------------------------  

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

Efetuada a chamada verificou-se estarem presentes os membros:  ----------------------  

Paula Maria Daniel de Melo Lopes, José Élio Sucena, João Alberto Machado Guerreiro, 

Maria da Conceição Pinela Pereira, Marina Patrícia Basílio Pedro, Teresa Maria Sotta 

Lopes Dias Lucas Alves, José Manuel Guerreiro das Neves, Nelson José Bento Raposo, 

Ana Raquel Varela Hilário da Cunha Nunes, Joaquim António Gamito, Joana Margarida 

Ganço Filipe, João Saraiva de Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel Madeira 

dos Santos, António Albino, Jaime António Pires de Cáceres, Pedro Miguel C. Pereira 

Gamito, Armando Severino de Almeida e Virgílio de Matos Gonçalves. --------------------  

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

Não compareceram os membros: Hugo Manuel Reis Lopes Pires Ferreira, Pedro do Ó 

Barradas de Oliveira Ramos, Ricardo Campos da Silva Rico, Jorge Manuel Mata 

Magrinho, António João Antunes Isidoro, Angela Isabel Baltazar Almeida, João Filipe 

Rodrigues da Silva Pereira, Isabel Maria Borges Gonçalves Contente, Vera Lúcia da 

Costa Violante e Carlos Jorge Canário Parreira. ------------------------------------------------  

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

Verificou-se ainda a presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro 

Beijinha, e dos Senhores Vereadores Maria Margarida Santos, Albano Pereira, Daniela 

Martins e Francisco de Sousa.---------------------------------------------------------------------  

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

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------  

SUBSTITUIÇÕES TEMPORÁRIAS ---------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente deu conhecimento de que se faziam substituir, na presente Sessão,   

a Senhora Isabel Maria Borges Gonçalves Contente, pelo Senhor Francisco Pereira, 

eleitos da CDU, e o Senhor Carlos Jorge Canário Parreira, eleito da CDU e Presidente 

da Junta de Freguesia de Ermidas Sado, pelo seu substituto legal, Senhor Paulo 
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Encarnação, em conformidade com o previsto no artigo 78º da Lei nº 5-A/2002, de 11 

de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------  

A Senhora Presidente colocou à consideração da Assembleia Municipal a inclusão do 

seguinte assunto na Ordem do Dia, a solicitação do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, tendo em conta a sua urgência, nos termos do nº 2 do artigo 50º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro: “d) 

Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores – Pedido de Autorização 

Prévia para assunção de compromissos plurianuais.” --------------------------------------  

Foi aprovada a inclusão do assunto, por unanimidade. -----------------------------------------  

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

--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  

CUMPRIMENTOS DE BOAS VINDAS À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PELO 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE S. FRANCISCO DA SERRA. ----  

O Senhor Pedro Gamito, eleito da CDU, e Presidente da Junta de Freguesia de S. 

Francisco da Serra, apresentou cumprimentos de boas vindas à Freguesia a todos os 

presentes, referindo que era um privilégio receber a Assembleia Municipal, no último ano 

do seu mandato como Presidente da Junta de Freguesia. --------------------------------------  

Convidou ainda todos os presentes para um espetáculo de solidariedade com o Mestre 

da Guitarra Portuguesa António Chainho e outros artistas que se associaram ao evento, 

o qual terá lugar, no dia vinte e três do mês em curso, na Sede da Freguesia. ---------------  

A Senhora Presidente agradeceu a disponibilidade da Junta de Freguesia para receber a 

Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------  

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

VOTO DE PESAR E UM MINUTO DE SILÊNCIO EM HOMENAGEM ÀS 

VITIMAS DOS INCÊNDIOS NO CENTRO DO PAÍS  -----------------------------------  

O Senhor José Neves, eleito da CDU, propôs que a Assembleia Municipal enviasse às 

associações de bombeiros de Castanheira de Pera e de Pedrógão Grande um voto de 

pesar e guardasse um minuto de silêncio pelas vítimas dos incêndios no Centro do País. 

A proposta foi aprovada, por unanimidade, tendo sido, de imediato, observado um 

minuto de silêncio pelas vítimas daqueles acontecimentos. --------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento de que remeteu ofícios aos 

presidentes dos municípios atingidos, manifestando a solidariedade do Município de 

Santiago do Cacém pelas perdas humanas e pelos enormes prejuízos resultantes dos 

incêndios que os atingiram. 

Mais informou que a Associação de Bombeiros de Cercal do Alentejo tomou a iniciativa 

de desenvolver uma campanha de solidariedade, em conjunto com outras associações, 

para apoio às vítimas dos incêndios. --------------------------------------------------------------  

Informou ainda que o Pintor Claude Yersin ofereceu uma das suas obras expostas no 

Museu Municipal, para um leilão a efetuar em conjunto com outros artistas, cuja receita 

reverterá também para as populações atingidas por aqueles incêndios.-----------------------  

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

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM – FINAL DO 

ANO LETIVO – AUXILIARES DE AÇÃO EDUCATIVA. ------------------------------  

O Senhor João Saraiva de Carvalho, eleito da CDU, perguntou se havia informação 

sobre o motivo de algum ruído que surgiu nas escolas do Agrupamento de Santiago do 

Cacém, no final deste ano Letivo, o qual está a gerar alguma instabilidade na comunidade 

escolar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Álvaro Beijinha, o qual começou por saudar todos os presentes e salientou a política de 

descentralização da Assembleia Municipal, facto que considerou positivo para a 

democracia, acrescentando que esta também tem sido a prática da Câmara Municipal nas 

freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à questão colocada pelo Senhor João Saraiva de Carvalho, o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal informou que a Câmara Municipal tinha sido, 

recentemente, confrontada com a falta de pessoal auxiliar no 1º Ciclo, no final do ano 

letivo, da responsabilidade do Ministério da Educação, porque no âmbito dos contractos 

efetuados não foi acautelada a questão das férias daqueles trabalhadores, do qual 

resultaria que as escolas ficariam sem pessoal auxiliar durantes as duas últimas semanas 

do ano letivo. Acrescentou que o Agrupamento colocou o problema numa reunião com a 

Câmara Municipal, associações de pais, e União de Freguesias de Santiago do Cacém, no 

sentido da Câmara Municipal resolver aquele problema com os funcionários do Pré-

Escolar, sendo que, a Câmara Municipal, embora solidária com os pais e crianças, 

transmitiu que esta solução podia ser equacionada para um dia ou dois, mas não para um 

período de quinze dias, porque iria pôr em causa a assistência ao Pré-Escolar. Mais 

informou que foi decidido naquela reunião que os presentes se deslocariam à Direção 

Regional de Educação do Alentejo, para colocar o problema, o que aconteceu, tendo 

sido informados que a situação já tinha sido resolvida com o pagamento das férias ao 

pessoal em causa. -----------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que não era aceitável que a situação de falta de auxiliares se repetisse, dado 

que os pais começavam a ter receio de matricular os filhos nas escolas rurais, onde este 

problema se tem colocado, o que pode levar ao encerramento das mesmas. Acrescentou 

que a Câmara Municipal tem lutado pela manutenção das escolas rurais, assunto que tem 

vindo a ser também discutido na Assembleia Municipal, sendo que, alguns pais que 

residem na Sede do Município preferem que os seus filhos frequentem as escolas de 

Santa Cruz e da Aldeia dos Chãos, cujo funcionamento é também importante para 

aquelas localidades. ---------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal considerou que se tratava de uma 

questão pertinente, acrescentando que também defendia a continuidade das escolas 

rurais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FREGUESIA DE S. DOMINGOS E VALE DE ÁGUA – MANUTENÇÃO DE 

ESTRADAS, RUAS E PAVIMENTOS. ------------------------------------------------------  

O Senhor Virgílio Gonçalves, eleito da CDU, e Presidente da União de Freguesias de S. 

Domingos e Vale de Água, perguntou se havia alguma previsão para as intervenções que 

são necessárias naquela Freguesia, nomeadamente no CM.1138, entre os Foros da Casa 

Nova até ao limite do concelho, na direção de Odemira, nos arruamentos dos Foros do 

Locário e da Casa Nova, onde as ruas ficaram danificadas com a as obras nas pluviais, 

tendo já passado muito tempo sem que o pavimento tenha sido reposto, tendo os 

residentes vindo a mostrar o seu descontentamento com esta situação aos eleitos na 

União de Freguesias de S. Domingos e Vale de Água.  ----------------------------------------  

Acrescentou que os moradores na Rua Luís de Camões, na Sede da Freguesia, também 

estão descontentes com as condições da mesma, com lama no inverno e pó no verão, 

sendo que, já foi colocada uma junta de rega no local, mas não resolveu o problema. -----  
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Mais referiu que a Junta de Freguesia aguarda resposta ao pedido de espelhos para 

colocar nos cruzamentos, sendo também necessário reativar as passadeiras e substituir as 

lombas nos Foros do Locário, dado que as mesmas estão degradadas. ----------------------  

Referiu ainda que faltava marcar os locais de estacionamento no troço da estrada da 

localidade de Vale de Água ao cemitério da mesma, o qual foi recentemente 

pavimentado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Concluiu, referindo que era também necessário intervir nas estradas de Vale das Éguas à 

Sonega e de Vale das Éguas a Vale Seco. -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que no âmbito da recente visita à 

Freguesia de S. Domingos e Vale de Água tinha respondido a alguns dos assuntos 

colocados, nomeadamente no que respeitava à repavimentação da Estrada dos Foros da 

Casa Nova para os Foros do Locário que está prevista iniciar dentro de pouco tempo, 

estando o processo do concurso público a decorrer, numa fase já avançada, pelo que, as 

obras poderão ter início nos finais do próximo mês de julho ou princípio de agosto, não 

estando ainda definida a calendarização das mesmas. ------------------------------------------  

No referente às pavimentações nos Foros do Locário, esclareceu que existe um problema 

técnico com os lençóis freáticos que é preciso resolver, não existindo compromisso para 

a sua resolução no ano em curso. -----------------------------------------------------------------  

Em relação à situação na Rua Luís de Camões, informou que está prevista uma 

intervenção, por administração direta, até ao final do ano em curso. Acrescentou que o 

atraso na mesma se devia a problemas com a motoniveladora. --------------------------------  

Sobre a sinalização horizontal e marcação de estacionamento, em Vale de Água, 

informou que foi lançada uma empreitada para intervenções em várias localidades, 

acrescentando que a prioridade era fazer aquele acesso, o que foi possível concretizar 

com a colaboração da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------  

Referiu também que a estrada de Vale das Éguas à Sonega também necessita de 

sinalização. ------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que a Câmara Municipal não dispõe de recursos financeiros suficientes para 

resolver todas as situações, porque tem feito um esforço significativo nos últimos anos 

para redução da divida, mas tem vindo a resolver muitos problemas em S. Domingos e 

Vale de Água, bem como nas outras freguesias, nomeadamente em Ermidas Sado, onde 

também existem muitos problemas com os arruamentos. --------------------------------------  

O Senhor Virgílio Gonçalves clarificou que questionara sobre a previsão da intervenção 

no CM 1138, não tendo referido outras questões pendentes nos Foros do Locário, 

porque sabia que não tinham sido assumidos compromissos com a população 

relativamente às mesmas.  -------------------------------------------------------------------------  

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

---------------------------------------- ORDEM DO DIA: --------------------------------------- 

1. Expediente ---------------------------------------------------------------------------------------  

---A Senhora Presidente deu conhecimento da relação do expediente que deu entrada 

nos Serviços Administrativos da Assembleia Municipal, desde o dia um de janeiro até ao 

dia dezanove de junho de dois mil e dezassete, documento que é dado como reproduzido 

na presente ata com o número doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de rubricado pelos membros da Mesa. ---------------------------------------------------  

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

2. Atas -----------------------------------------------------------------------------------------------  

---A Senhora Presidente colocou para discussão a ata nº 03, da Sessão Ordinária de 

vinte e oito de abril de dois mil e dezassete. Não houve inscrições para o uso da palavra, 

pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----  
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Não votaram os senhores, Francisco Pereira, Paulo Encarnação, Maria da Conceição 

Pinela, Ana Raquel Hilário e Armando Severino de Almeida, por não terem estado 

presentes naquela Sessão. --------------------------------------------------------------------------  

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

“3. Designação de um(a) cidadão(ã) para a CPCJ de Santiago do Cacém. ------------  

APRESENTANTE: Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Paula Lopes. ---------  

PROPOSTA: Designar a cidadã Maria da Luz Gomes Salgado, casada, reformada 

da Função Pública, natural e residente em Santiago do Cacém, na Rua de Timor, nº 4 – 

7540 – 190 – Santiago do Cacém, para integrar a Comissão Alargada da CPCJ SC, 

em conformidade com o previsto na alínea I do nº 1 do artigo 17º da Lei nº 142/2015, de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

FORMA: Por unanimidade, com vinte e um votos a favor. -----------------------------------  

A votação foi efetuada por escrutínio secreto. --------------------------------------------------  

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

4. PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL  ---------------------------------------------  

--- a) 2ª Revisão ao Orçamento de Receita de 2017;--------------------------------------- 

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Paula Lopes, concedeu a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, o qual apresentou e 

fundamentou a seguinte PROPOSTA: Submeter a Segunda Revisão ao Orçamento da 

Receita de Dois Mil e Dezassete à Assembleia Municipal.* -----------------------------------  

FUNDAMENTOS: Um – Criação da Rubrica da receita 10.03.08. para o registo da 

comparticipação do Fundo Ambiental no âmbito do financiamento relativo à “Aquisição 

de viatura elétrica para limpeza Urbana”.  -------------------------------------------------------  

Dois – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL - Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro.  -----------  

Três – Conforme o disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º. da Lei nº. 75/2013, de 

12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------  

* Documento que é dado como reproduzido na presente ata, com o número treze, 

ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros da 

Mesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o 

uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

--- b) Atribuição de medalhas de Honra e de Mérito Municipal;------------------------ 

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Paula Lopes, concedeu a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, o qual apresentou e 

fundamentou a seguinte “PROPOSTA: Propor à Assembleia Municipal a condecoração 

das entidades e cidadãos seguintes, por ocasião do Dia do Município*: ---------------------  

1. Com a Medalha de Honra Municipal ------------------------------------------------------  

. Cercisiago - Cooperativa de Educação e Reabilitação ----------------------------------------  

. Jorge Nunes ----------------------------------------------------------------------------------------  

. Vítor Proença --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Com a Medalha de Mérito Municipal ------------------------------------------------------  

. Associação Cultural Amigos de Alvalade ------------------------------------------------------  

. Isilda Moreira --------------------------------------------------------------------------------------  

. Móveis Aguiar -------------------------------------------------------------------------------------  

. São Sebastião da Mimosa ------------------------------------------------------------------------  



        2017-06-22                                                                                               6 de 10 

. Monte do Giestal ----------------------------------------------------------------------------------  

. Rui Miguel Matos ---------------------------------------------------------------------------------  

. Casa do Povo do Cercal do Alentejo -----------------------------------------------------------  

. Herdade da Matinha ------------------------------------------------------------------------------  

. Juventude Cercalense -----------------------------------------------------------------------------  

. Nuno Aires (a título póstumo) -------------------------------------------------------------------  

. Flávio Pacheco ------------------------------------------------------------------------------------  

. Miguel Segundo -----------------------------------------------------------------------------------  

. Pedro Velosa --------------------------------------------------------------------------------------  

. Casa do Povo de São Domingos ----------------------------------------------------------------  

. Herdade do Cebolal -------------------------------------------------------------------------------  

. Hotel Rural Monte Xisto -------------------------------------------------------------------------  

. Museu da Farinha ---------------------------------------------------------------------------------  

. Grupo Desportivo de São Francisco da Serra -------------------------------------------------  

. AIM Ciala ------------------------------------------------------------------------------------------  

. Bruno Rosa ----------------------------------------------------------------------------------------  

. Carlos Pereira Dias --------------------------------------------------------------------------------  

. Hockey Club Santiago ----------------------------------------------------------------------------  

. Os Chaparros BTT Team ------------------------------------------------------------------------  

. António Manuel Dâmaso -------------------------------------------------------------------------  

. Bruno Chainho (a titulo póstumo) --------------------------------------------------------------  

. Coala - Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano------------------------------  

. Filipe Tiago ----------------------------------------------------------------------------------------  

. Francisco Figueiredo ------------------------------------------------------------------------------  

. Mónica Galambas ---------------------------------------------------------------------------------  

. Os Kotas -------------------------------------------------------------------------------------------  

. Os Vilas - Associação de Pesca Desportiva de Vila Nova de Santo André -----------------  

. Alberto Brito --------------------------------------------------------------------------------------  

. Fernando Gonçalves ------------------------------------------------------------------------------  

. Hélder Nunes --------------------------------------------------------------------------------------  

. Jaime Cáceres --------------------------------------------------------------------------------------  

. Pedro Gamito --------------------------------------------------------------------------------------  

. Rui Madeira ----------------------------------------------------------------------------------------  

. Virgílio Gonçalves --------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: O Município de Santiago do Cacém através e nos 

termos do seu Regulamento de Atribuição de Condecorações, presta pública 

homenagem, habitualmente por ocasião das comemorações do dia do Município, a 

entidades e indivíduos que por força das suas atividades ou ações praticadas se tenham 

destacado e vindo a ser úteis ao desenvolvimento, conhecimento e bem-estar da 

sociedade em geral ou do Município de Santigo do Cacém em particular. -------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: As condecorações são atribuídas por deliberação da 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, conforme dispõe o artigo 3.º 

do regulamento citado.” ---------------------------------------------------------------------------  

* Os currículos dos cidadãos e entidades propostas, são dados como reproduzidos na 

presente ata, com o número catorze, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, 

depois de rubricados pelos membros da Mesa. --------------------------------------------------  

A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o 

uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, de forma nominal e por 

escrutínio secreto. ----------------------------------------------------------------------------------  
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A proposta foi aprovada da seguinte forma: Um voto contra, um voto branco e 

dezanove votos a favor no cidadão Vitor Proença. Um voto branco e vinte votos a favor, 

nos cidadãos Jorge Nunes, Isilda Moreira, Pedro Velosa, Filipe Tiago, Alberto de Brito e 

Rui Madeira, e nas entidades São Sebastião da Mimosa e Museu da Farinha. Dois votos 

brancos e dezanove votos a favor no cidadão Jaime Cáceres e na entidade Hotel Monte 

Xisto. Os restantes cidadãos e entidades obtiveram vinte e um votos a favor, zero votos 

brancos e zero votos nulos. ------------------------------------------------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor José Élio Sucena foi apresentada a seguinte 

declaração de voto: “ Quase tão humanista como o saudoso e insigne Patriota, General 

Vasco Gonçalves que acreditava que o Homem é recuperável para a vida em sociedade, 

desde que lhe dessem liberdade para poder ser aquilo que lhe permitissem as suas 

capacidades intrínsecas e se enquadrado numa sociedade solidária, leal e progressista, 

sempre defendi e defendo, acreditei e acredito que o voto é livre e resulta de uma análise 

consciente e honesta da situação concreta que o exige. ----------------------------------------  

Porém, há sempre uma ou outra exceção que só vem confirmar a regra. --------------------  

Conheci o Presidente Vitor Proença como Vereador da Cultura. E, de alguma forma, 

contribui para que José Saramago e Mia Couto, entre outros, viessem ao concelho de 

Santiago do Cacém transmitir o seu saber e, pelo seu inegável prestígio, trazer Santiago 

para a ribalta pública. -------------------------------------------------------------------------------  

Como Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, vi o seu conhecimento 

profundo e interessado dos problemas das populações, à data, das onze Freguesias do 

Concelho, que sempre resolveu com eficácia e no tempo que lhe ia sendo permitido pela 

Lei das Finanças Locais já, nessa altura, subvertida contra os municípios. -------------------  

Assisti à construção e equipamento da Biblioteca Manuel José do Tojal, à construção e 

equipamento do Auditório António Chainho, usufrui com os meus netos do parque da 

Quinta do Chafariz, ouvi-o falar das estradas do Concelho, de todas que precisavam de 

obras, como se fossem ali ao lado da sua casa, acompanhei a criação e a 

infraestruturação das Zils, e mais e mais. --------------------------------------------------------  

Daí o meu voto a favor da atribuição da medalha de Honra Municipal ao cidadão Vítor 

Manuel Chaves de Caro Proença, aliás, eleito para três mandatos como Presidente da 

Câmara, dois deles com maioria absoluta. -------------------------------------------------------  

Tal como defendi e defendo que o voto é livre, também sei que a asneira também o é.” ---  

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

--- c) Transferência de verba para a Freguesia de Abela – comparticipação na obra 

do Pólo Museológico de Abela.----------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

Álvaro Beijinha, que apresentou e fundamentou a seguinte “PROPOSTA: Submeter à 

Assembleia Municipal a aprovação da transferência de uma verba no valor de 8 171,11€ 

(oito mil cento e setenta e um euros e onze cêntimos) para a Freguesia de Abela, para 

comparticipação na obra do Polo Museológico de Abela. -------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A obra do Polo Museológico de Abela foi alvo 

de uma candidatura com financiamento do Agris – Medida Agricultura e 

desenvolvimento rural; -----------------------------------------------------------------------------  

DOIS: O Município de Santiago do Cacém financiou a parte não comparticipada do 

valor total do investimento que se cifrou em 130 083€ (cento e trinta mil e oitenta e três 

euros);------------------------------------------------------------------------------------------------  

TRÊS: Tendo em conta que só em 2016 foram acertados os valores dos trabalhos a mais 

e por conseguinte o valor total do investimento, 138 254, 11€ (cento e trinta e oito, 

duzentos e cinquenta e quatro euros e onze cêntimos), que se situou acima do valor 
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inicialmente previsto, torna-se agora necessário efetuar a transferência de forma a 

garantir o princípio vertido no ponto dois. -------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar 

proposta à Assembleia Municipal sobre matérias da competência desta, conforme de 

acordo com o artigo 33.º n.º1, alínea ccc) do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------  

DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberar 

sob formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 

interesses próprios das populações, de acordo com artigo 25.º n.º 1, alínea j) do supra 

citado regime. ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. Não houve inscrições para o 

uso da palavra, pelo que, a colocou, de imediato, a votação, a qual foi aprovada, por 

maioria, com vinte votos a favor, sendo dezassete dos eleitos da CDU, Senhor(a) (e)s 

Paula Maria Daniel de Melo Lopes, José Élio Sucena, João Alberto Machado Guerreiro, 

Maria da Conceição Pinela Pereira, Teresa Maria Sotta Lopes Dias Lucas Alves, José 

Manuel Guerreiro Neves, Francisco Pereira, Joaquim António Gamito, João Saraiva de 

Carvalho, Rui Estevam de Matos, Rui Manuel Madeira dos Santos, António Albino, 

Paulo Encarnação, Jaime António Pires de Cáceres, Pedro Miguel C. Pereira Gamito, 

Armando Severino de Almeida e Virgílio Gonçalves, dois de eleitos do PS, Senhora 

Marina Patrícia Basílio Pedro e Senhor Nelson José Bento Raposo e um da eleita do BE, 

Senhora Joana Ganço Filipe. ----------------------------------------------------------------------  

Uma abstenção da eleita do PSD, Senhora Ana Raquel Varela Hilário da Cunha Nunes. 

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pela Senhora Raquel Hilário foi apresentada a seguinte 

declaração de voto: “Abstenho-me de votar em sentido favorável à transferência de 

verba para a Freguesia de Abela – Comparticipação na obra do Pólo Museológico de 

Abela, apenas porque não ficou clara a obrigação de pagar uma fatura que é apresentada 

cerca de 7 anos após a realização da obra a que diz respeito.” --------------------------------  

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

--- d) Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores – Pedido de 

Autorização Prévia para assunção de compromissos plurianuais. -----------------------  

A Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Paula Lopes, concedeu a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha, o qual apresentou e 

fundamentou a seguinte “PROPOSTA: 1- Solicitar à Assembleia Municipal autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais resultantes do contrato que vier a 

ser celebrado no âmbito da empreitada para a “Requalificação do espaço público do 

Bairro das Flores”, com o encargo estimado de 2.070.000,00€, sendo a estimativa de 

repartição de encargos para 2017 no valor de 188.679,25€, 2018 no valor de 

1.226.415,09€ e para 2019 no valor de 654.905,66€, valores a que acrescerá o IVA à 

taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Prevê-se a execução da obra em 2017, 2018 e 2019 e encontra-

se prevista em PPI de acordo com o objetivo 3.3.1.1.2. e projeto n.º 2016/101 – 

Requalificação do espaço público do Bairro das Flores, Vila Nova de Santo André. -------  

2- Alínea ccc) do nº 1 do artº 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

Alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação vigente. --  

A Senhora Presidente colocou a proposta para discussão. ------------------------------------  

Interveio a Senhora Joana Filipe, eleita do BE, questionando sobre quais os fatores que 

impediram uma avaliação inicial da obra com maior precisão.---------------------------------  
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal esclareceu que a estimativa de custos foi feita 

com base num levantamento, para abertura do concurso público, numa fase em que ainda 

não tinha sido concluído o projeto. ---------------------------------------------------------------  

Interveio o Senhor Jaime Cáceres, eleito da CDU, para informar que na auscultação que 

foi feita à população sobre este assunto, foram recolhidos contributos que levaram à 

alteração da área da obra. --------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais inscrições para o uso da palavra, a Senhora Presidente colocou a 

proposta a votação, a qual foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------  

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

5. ATIVIDADE AUTÁRQUICA  --------------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente, Paula Lopes, concedeu a palavra ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, Álvaro Beijinha, o qual apresentou a Informação sobre a Atividade da 

Câmara Municipal nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, documento que é dado 

como reproduzido na presente ata com o número quinze, ficando arquivado na pasta 

anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros da Mesa. ------------------------  

A Senhora Presidente colocou o documento para discussão. ----------------------------------  

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

PARQUE INFANTIL NO BAIRRO DAS TORRES ---------------------------------------  

Interveio a Senhor Joana Filipe, eleita do BE, manifestando o seu agrado pela instalação 

de um Parque Infantil no Bairro das Torres, na Cidade de Vila Nova de Santo André, 

considerando positiva a ocupação daquele espaço com o equipamento em causa. ----------  

O Senhor Presidente esclareceu que aquela obra era da Junta de Freguesia de Santo 

André, sendo a Câmara Municipal responsável pelos espaços verdes, existindo uma ação 

articulada entre as duas autarquias, para a conservação dos espaços e manutenção do 

equipamento urbano. -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou ainda que a Câmara Municipal interveio, recentemente, 

num conjunto de parques infantis do Município e que estão previstas outras intervenções 

nos parques das escolas. ---------------------------------------------------------------------------  

Mais informou que também serão feitas intervenções noutros bairros da Cidade de Vila 

Nova de Santo André, nomeadamente no Bairro do Pinhal e dos Serrotes, acrescentando 

estar consciente de que o Bairro das Torres também precisa de outras beneficiações. -----  

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

VIGILÂNCIA NA PRAIA DO “PORTO DAS CARRETAS”  ---------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento de que um grupo de 

cidadãos de Santo André se mobilizou para angariar apoios no sentido de ser assegurada 

a vigilância naquela praia por nadadores salvadores. Acrescentou que o Instituto da 

Conservação da Natureza não autoriza a colocação de um equipamento de apoio naquela 

praia, porque a mesma se situa numa zona protegida, sendo de acesso restrito. Mais 

informou que a Câmara Municipal está disponível para comparticipar na vigilância da 

praia, embora não seja da sua responsabilidade, dado que compete aos concessionários 

dos apoios de praia garantir a colocação de nadadores salvadores, sendo que, os 

eventuais interessados têm dificuldade em assumir o modelo que foi adotado pela 

Administração Central para atribuir as concessões. ---------------------------------------------  

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

CENTRO HISTÓRICO DE SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que existem alguns projetos 

públicos e particulares que irão contribuir para a recuperação de alguns edifícios no 

Centro Histórico de Santiago do Cacém, estando também prevista a cedência à 
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Fundação Caixa Agrícola do edifício dos antigos Paços do Concelho. Acrescentou que o 

mesmo poderá ser revitalizado com base em iniciativas públicas e privadas. ----------------  

Mais referiu que, no passado fim de semana (sábado), tinha tido lugar naquele Centro 

Histórico uma iniciativa meritória que se diferenciou pela temática, recreando vivências e 

ambientes dos anos cinquenta, organizada pela Associação Cultural de Santiago do 

Cacém em conjunto com a Sociedade Harmonia, com o apoio da Câmara Municipal e da 

União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, 

acrescentando que este tipo de iniciativas são importantes para a dinamização daquele 

espaço urbano. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Não havendo mais assuntos a tratar, foi lida pelo Senhor Primeiro Secretário a relação, 

em minuta, das deliberações tomadas na presente Sessão, a constar em ata. ---------------  

Após a leitura foi a mesma colocada à discussão pela Senhora Presidente. Não houve  

inscrições para o uso da palavra. ------------------------------------------------------------------  

Em seguida procedeu-se à sua votação, tendo sido aprovada, por unanimidade. --------  

Os trabalhos foram declarados encerrados pela Senhora Presidente, eram vinte e três 

horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------------------------  

Desta Sessão se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros da Mesa.-------  

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

 

_________________________________________ 
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