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ATA NÚMERO VINTE E UM, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL 
E TREZE -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, Vice-
Presidente, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Arnaldo Pereira Gonçalves 
Frade, José António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, e Carlos Manuel Lourenço 
Pereira Dias 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 nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte, 
de reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.-----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA --------------------------------------  
SANTIAGRO 2013 – BALANÇO PROVISÓRIO ----------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que ainda não dispunha do número exato de 
visitantes daquela Feira, mas que tudo indicava que aquele número era superior ao dos anos 
anteriores, acrescentando que estiveram presentes cerca de cento e setenta expositores, os 
quais esgotaram as mercadorias, sobretudo os da área da restauração e bebidas. A 
componente do cavalo duplicou, com a exposição de noventa e quatro animais e muitas 
atividades equestres, tendo havido também uma maior participação de produtores da região 
na exposição de ovinos e bovinos. A componente da floresta e agricultura foi bastante 
participada, bem como a exposição de aves, o mesmo acontecendo com a componente do 
Turismo Rural, a qual também contribuiu para embelezar o espaço, considerando 
igualmente importante a presença do concessionário do apoio de praia da Costa de Santo 
André.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Realçou ainda a participação nos vários colóquios que tiveram lugar no âmbito da Feira 
sobre diferentes temáticas ligadas à agricultura, floresta e pecuária, assim como a enorme 
aderência dos visitantes ao “showfood” e à prova de vinhos da região.--------------------------  
Concluiu, informando que a Feira, este ano, teve mais apoios e candidaturas e foi mais 
diversificada, decorrendo sem incidentes e com bons níveis de qualidade e organização, 
tendo merecido o apreço dos visitantes. Acrescentou que este balanço positivo se deveu, em 
grande parte, ao esforço dos trabalhadores da Autarquia que asseguraram a realização do 
Certame, deixando a todos um voto de louvor. -----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu a sua satisfação pela forma como a Feira decorreu, 
sem incidentes e com bastante procura, lamentando o facto do Governo não se ter feito 
representar na inauguração da mesma, correspondendo aos dois convites que foram feitos 
pela Câmara Municipal a dois ministérios, o que revelaria consideração pelos munícipes e 
pela região, dado que se trata de uma Feira que se projeta para além das fronteiras do 
Município, esperando que no futuro a postura do Governo venha a ser outra.------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que a Feira, este ano, tinha sido mais 
participada e interessante, para o qual terá contribuído a diversificação de atividades que 
apresentou. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que ao avaliar a realização deste Certame, tinha chegado à conclusão de que a 
fusão das duas feiras, a Santiagro e a Feira do Monte, como se chegou a pensar, não iria 
resultar e que se corria o risco de perder as duas, pelo que, na sua opinião, caso não seja 
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possível a realização de ambas no futuro, por dificuldades financeiras, será de optar pela 
continuidade da feira mais tradicional, a Feira do Monte.  ---------------------------------------  
Relativamente à ausência de membros do Governo na inauguração da Santiagro,  
considerou que não era de admirar, tendo em conta a hostilidade de que os mesmos têm 
vindo a ser alvo por parte da população nas diferentes iniciativas que participam, associado 
às características daquele evento, o que exigiria muita segurança, situação que talvez não 
fosse beneficiar a Feira. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a diversificação naquela Feira terá sido o 
fator determinante para o aumento do número de visitantes, considerando que talvez seja 
este o caminho a seguir na concretização do certame no futuro, no sentido da consolidação 
de um modelo com menos pressão financeira que os anteriores, fazendo com que a Feira 
valha por si própria e seja motivo de atração sem o recurso a artistas de cartaz, caso não 
haja disponibilidade financeira, acrescentando que a realização de colóquios em paralelo 
com a parte lúdica dará ao Certame a substância que poderá concorrer para a sua 
consolidação como evento de qualidade. ----------------------------------------------------------  
Relativamente ao papel dos trabalhadores da Autarquia no sucesso do evento, por todos 
reconhecido, referiu que ficava a ideia de que em iniciativas deste género assim como na 
realização de outros trabalhos, resulta melhor o que é concretizado por administração direta 
da Autarquia.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que os colóquios sobre os vários temas foram, 
de uma forma geral, bem participados, e que no colóquio sobre a Política Agrícola Comum 
(PAC) esteve presente o Senhor Secretário de Estado da Agricultura, a convite da Caixa de 
Crédito Agrícola.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o balanço da Santiagro 2013 será completado com o 
número exato de entradas, embora tenha sido evidente, para quem lá esteve, que o número 
de visitantes foi muito elevado. ------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda o papel determinante e de grande entrega dos trabalhadores da Câmara 
Municipal envolvidos na realização da Feira, ficando provado que a organização daquele 
Certame correu melhor com a gestão direta da Câmara Municipal. ------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS DE REPAVIMENTAÇÃO NA AV. 
D. NUNO ÁLVARES PEREIRA -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu registar com agrado o facto de ter sido 
levada em conta a observação que fizera na anterior reunião de Câmara sobre as obras em 
curso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que seria de ver com a empresa a quem foi adjudicada aquela obra a 
possibilidade de aproveitar o facto de as máquinas estarem a operar no terreno, para corrigir 
a situação de algumas vias cujo piso apresenta um elevado estado de degradação, dando 
como exemplo o troço na Rua Ramos da Costa até à Praceta dos Bombeiros.------------------  
Referiu ainda que seria de aproveitar os restos de alcatrão retirados do piso onde está a ser 
feita a intervenção, para reparação de caminhos rurais. ------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que as questões de ordem técnica colocadas pelo Senhor 
Vereador já estavam consideradas no plano de trabalhos, conforme informação da Técnica 
responsável. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que o facto de algumas partes do piso não serem 
levantadas, ao ser colocada uma última cobertura de material sobre todo o piso, poderá dar 
origem a um sobre enchimento, do qual poderão resultar problemas, tais como a subida da 
água das chuvas para os passeios. -----------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que subscrevia a intervenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias no que 
respeitava às repavimentações de outras vias cujo piso está muito danificado, aproveitando 
o facto de as máquinas estarem no terreno. --------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que devia ser feito um esforço no que respeita a 
repavimentações que abrangesse todas as situações mais graves que existem um pouco por 
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todo o Município, como sucede em Ermidas, onde há vias em que o alcatrão desapareceu, 
ficando só a pedra e buracos enormes que trazem muitos incómodos a viaturas e peões.-----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COLOCAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS --------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ter reparado na colocação de um painel na Av. 
Manuel da Fonseca, a poente, sobre um passeio, o que obrigou à escavação do mesmo, 
considerando que se trata de uma situação que devia ser evitada, no sentido de não destruir 
o trabalho que estava feito, sugerindo que fosse estudada a possibilidade de definição de 
locais próprios, onde fosse montada uma estrutura fixa para a colocação de cartazes. --------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DAS 
AUTARQUIAS -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade solicitou informação sobre este assunto, tendo em conta 
as noticias que saíram na Comunicação Social, de que as autarquias podiam pagar aquele 
subsídio no mês em curso. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que se tratava de uma situação que os membros do 
Executivo Permanente iriam analisar logo que terminasse a reunião de Câmara, solicitando 
em seguida ao Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Dr. José Pereira, que 
informasse sobre as questões técnico/legais relativas ao assunto, o qual esclareceu que a 
notícia veiculada pela Comunicação Social tinha a ver com a resposta do Governo a uma 
questão colocada pela Agência Lusa sobre o assunto, na qual referia que cabia as autarquias 
locais decidirem sobre o pagamento aos seus trabalhadores. Referiu ainda o parecer da 
CCDR de Lisboa e Vale do Tejo no qual é mencionado que, tendo em conta a declaração de 
inconstitucionalidade do artigo vinte e nove da Lei do Orçamento de Estado (LOE) e a não 
entrada em vigor de norma legal que disponha em sentido contrário, o subsídio de férias 
deverá ser pago aos trabalhadores em funções públicas no mês de junho.-----------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a posição do Governo sobre este assunto não 
é congruente com outras situações idênticas, em que não foi tida em conta a Autonomia do 
Poder Local, considerando que devia existir um sistema que evitasse estas situações. --------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
- Protocolo de Colaboração Financeira com a Associação de Nadadores Salvadores 
“Resgate” – Praia da Fonte do Cortiço.------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------- ORDEM DO DIA ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia cinco de junho 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 896.647,40 € (oitocentos e noventa e seis mil 
seiscentos e quarenta e sete euros e quarenta cêntimos). -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 330.427,58 € (trezentos e trinta mil quatrocentos e 
vinte e sete euros e cinquenta e oito cêntimos).------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Designação do Representante do Município de Santiago do Cacém nos 
Órgãos Sociais da A.D.L – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cinquenta e seis, de dois mil e quatro, do Gabinete de 
Apoio ao Presidente. -------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Designar o Senhor Vereador Álvaro Beijinha como representante do 
Município de Santiago do Cacém nos Órgãos Sociais da ADL. ----------------------------------  
Dois – Designar o Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, Dr. Pedro 
Tojinha, como representante do Município de Santiago do Cacém nos mesmos órgãos, nas 
ausências e impedimentos daquele Vereador.--------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Considerando a necessidade de designar novo representante dos 
corpos sociais da ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano para o 
triénio de 2013-2015. ------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Ao abrigo da alínea i) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro na 
sua redação atual. ----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Processo de extinção da AMBAAL - Associação de Municípios do Baixo 
Alentejo e do Alentejo Litoral------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Associação de Municípios do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral-----  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROSPOSTA: Aprovar e submeter a deliberação da Assembleia Municipal, a extinção da 
AMBAAL – Associação de Municípios do Litoral Alentejano e do Alentejo Litoral ---------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Assembleia Intermunicipal da AMBAAL – 
Associação de Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, reunida em 26 de setembro 
de 2011, deliberou por unanimidade, dar início ao processo de extinção da associação para 
integração na Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), tendo em conta a 
entrada em vigor da Lei nº 45/2008, de 27 de agosto, que revoga integralmente a Lei nº 
11/2003, de 13 de maio. ---------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Com vista à instrução do processo de extinção, devem os municípios seus 
associados deliberar nesse sentido. -------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM: A Assembleia Municipal é competente para 
deliberar a extinção da associação, sob proposta da Câmara Municipal, ao abrigo da alínea 
a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea m) n.º 2 do artigo 54.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, na sua redação atual; ------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Compete à Assembleia Intermunicipal deliberar sobre a extinção da associação, nos 
termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos da Associação de Municípios do 
Baixo Alentejo e Alentejo Litoral.---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Retificação do valor para aquisição de materiais de construção no âmbito 
do procedimento de candidatura  para apoio à realização de obras em habitações de 
indivíduos e famílias em situação de comprovada carência económica – candidatura 
do ano 2011-----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação n.º11/DEASS/2013 e Informação n.º68/DOGU/2013 - 
processo 24.1 do Serviço de Ação Social e Saúde --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------  
PROPOSTA: Retificar o montante de 1.568,87€ (Mil quinhentos e sessenta e oito euros e 
oitenta e sete cêntimos) aprovado em reunião de Câmara de 17/05/2012, para 1.807,44 (Mil 
oitocentos e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), referente à candidatura da D. Antónia 
Maria Camacho, selecionada no ano 2011.-----------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Agravamento do estado da cobertura devido à intempérie, o que 
implicou reformulação na quantidade dos materiais anteriormente obtidos. --------------------  
2. O valor a retificar situa-se dentro do limite previsto no artigo 10.º alínea a) do 
Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias 
em Situação de Comprovada Carência Económica.-------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Lista dos candidatos selecionados e não selecionados no âmbito do 
Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e 
Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica – Ano 2012 ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf.781/DEASS/2013 e respetivos anexos, com o processo 24.1 da 
Divisão de Ação Social e Saúde -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a lista definitiva dos candidatos selecionados e não selecionados 
de acordo com a análise das candidaturas; -----------------------------------------------------------  
Candidatos selecionados-------------------------------------------------------------------------------  
- Maria Antonieta Guerreiro Limão Palmeiro Nunes -----------------------------------------------  
- António Roberto ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Luisa Maria Vilhena -----------------------------------------------------------------------------------  
- Abelardo Pereira Patrocínio---------------------------------------------------------------------------  
Candidatos não selecionados -------------------------------------------------------------------------  
- Maria do Rosário Pinela Gamito ---------------------------------------------------------------------  
- José Francisco Simões ---------------------------------------------------------------------------------  
- Maria Ivone dos Santos de Deus ---------------------------------------------------------------------  
- Aldegundes Maria Tampinho Mendes --------------------------------------------------------------  
- Silvéria José ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- Florival Cabeça Coelho--------------------------------------------------------------------------------  
- Carlos Maria Rosinha----------------------------------------------------------------------------------  
Desistiu da candidatura -------------------------------------------------------------------------------  
- Maria de Fátima Oliveira Matos de Almeida-------------------------------------------------------  
2.Candidatos selecionados – Formas de Apoio e Montantes ----------------------------------  
- Maria Antonieta Guerreiro Limão Palmeiro Nunes, apoiar em materiais de construção, 
cujo orçamento importa em 943,24€ (Novecentos e quarenta e três e vinte e quatro 
cêntimos) + IVA à taxa atual; --------------------------------------------------------------------------  
- António Roberto, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento importa em 
2.503,27€ (Dois mil quinhentos e três euros e vinte e sete cêntimos) com IVA incluído à 
taxa atual;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Luisa Maria Vilhena, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento importa em 
2.057,84€ (Dois mil e cinquenta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos) com IVA incluído 
à taxa atual;------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Abelardo Pereira Patrocínio, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento importa 
2.139,83€ (Dois mil cento e trinta e nove euros e oitenta e três cêntimo) + IVA à taxa atual.  
Montante total a apoiar: 7.644,18€ (Sete mil seiscentos e quarenta e quatro euros e 
dezoito cêntimos) com IVA incluído à taxa atual.---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Melhorar as condições de habitabilidade dos agregados familiares 
de menores recursos económicos.----------------------------------------------------------------------  
2. Alínea c) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18/09, alterada e republicada pela Lei 
5-A/2002 de 11/01; --------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Artigo 2.º, artigo 8.º, n.º 6, artigo 9.º e artigo 10.º do Regulamento Municipal de Apoio 
para a realização de Obras em Habitações de Indivíduos em Situação de Comprovada 
Carência Económica. ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ CARLOS DA SILVA MARINHO ----------------------------------------  
ASSUNTO: Pagamento das prestações de Direito de Superfície em atraso – Lotes n.ºs  
6 e 12 da Z.I.L. Exp. 0 de Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 154/DAGF/PAT/1998 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 2.419,46€ (dois mil quatrocentos e dezanove euros e quarenta e seis cêntimos), 
acrescido dos respetivos juros de mora, em 6 prestações mensais, sendo que os pagamentos 
serão efetuados nos meses de junho a novembro do corrente ano, conforme mapa, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
2. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida. ---------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O requerente é superficiário dos lotes n.º 6 e 12 da Z.I.L., Exp. 0 em 
Vila Nova de Santo André, tendo sido lavradas as competentes escrituras em 18 de janeiro 
de 1989 e em 17 de fevereiro de 2000. De acordo com a escritura de compra e venda, o 
superficiário ficou obrigado a pagar a título de preço, uma prestação anual, durante o mês 
de janeiro para o lote nº 6 e em dezembro para o lote nº 12, de cada ano a que respeita.------  
2. Encontram-se em falta os pagamentos do direito de superfície relativos aos períodos de 
2008 a 2013 para o lote nº 6 e aos períodos de 2011 a 2013 para o lote nº 12, assim como, 
os respetivos juros de mora. ----------------------------------------------------------------------------  
3. De acordo com o solicitado pelo requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------   
ASSUNTO: Atribuição de Topónimo e Números de Polícia para o Loteamento de 
Custódia Maria Gamito em Santo André Aldeia ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santo André, Município de Santiago do Cacém ------------  
REFERÊNCIA: Processo 121 – Aldeia de Santo André – Toponímia, da Divisão do 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o topónimo e números de polícia -----------------------------------------  
Rua de Santo André: Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ----------------------------------  
Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea v) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Proposta de Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 19.3.1/POT-DOGU/2013 ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a proposta de Regulamento Municipal da Edificação e da 
Urbanização, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento 
e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, e submetê-la a aprovação da Assembleia 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: O presente regulamento tem por objetivo adaptar as 
alterações legislativas corridas desde 2009, data da entrada em vigor do atual RMEU, bem 
como corrigir lapsos e omissões observados durante aplicação do mesmo. --------------------  
Foi também tida em conta a experiência e as necessidades verificadas no âmbito da gestão 
urbanística resultantes da aplicação do RMEU. -----------------------------------------------------  
As alterações ora introduzidas originaram uma nova sistematização, aditamento de novas 
normas e alterações de uma parte significativa das existentes, facto que se ponderou e 
conduziu à elaboração de um novo regulamento e não à alteração e republicação do 
anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O diploma em apreço foi sujeito a discussão pública, pelo prazo de 30 dias úteis, contados 
da data da publicação do edital n.º 285/2013, no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 22 
de março de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Todos os contributos e sugestões recebidos foram analisados técnica e juridicamente e 
espelhados na redação final do presente regulamento.----------------------------------------------  
De direito: Nos termos do artigo 53.º n.º 2 alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, é competência da Assembleia 
Municipal a aprovação de regulamentos municipais com eficácia externa, sob proposta da 
Câmara Municipal. A proposta de regulamento foi objeto de discussão pública, ao abrigo do 
disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, artigos 114º a 119.º do 
Código do Procedimento Administrativo, artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, do 
determinado no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
38 382, de 7 de agosto de 1951.------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------   
ASSUNTO: Licenciamento de Recintos de Diversão Provisória – Alargamento do 
número de eventos a realizar pelo Futebol Clube Ermidense, permitindo a realização 
de mais 10-------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 013/SAG/2013 ----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Excecionar o Futebol Clube Ermidense no que respeita ao número de 
eventos a realizar na respetiva sede, autorizando a realização de mais 10 eventos. ------------  
FUNDAMENTOS: 1. Atendendo ao facto daquela Coletividade ter já requerido a emissão 
da licença de utilização do espaço, válida para três anos, decorrendo o respetivo processo.--  
2. Ao abrigo da alínea d) do nº 7 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18/09, na redação dada 
pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------------------------------  
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 -----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação nº 27/SAC/DCD/2013 com Processo nº 09/SAC/DCD/2013 
do Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
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 2013.----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------  
2. A ASAS tem como objeto a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos, 
particularmente do grupo etário maior de 50 anos, nas áreas cultural, educativa, social e 
outras, contribuindo para a manutenção da qualidade de vida, aprendizagem lúdica e 
desinteressada, bem estar e participação cívica de todos os que se encontram já retirados das 
suas atividades profissionais. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------   
ASSUNTO: Doação de pintura a óleo intitulada Capela de S. Pedro. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 20/DCD/AMAC/2013 da Divisão Cultura e Desporto ------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação ao Município, de uma pintura a óleo intitulada 
Capela de S. Pedro, feita pelo Senhor Leonel Pedro dos Santos Matos, autor da mesma. ----  
FUNDAMENTOS: De Facto: Como forma de agradecimento pela realização da exposição 
no Auditório Municipal António Chainho no período de 8 janeiro a 24 de março do corrente 
ano, Leonel Matos, autor da pintura a óleo Capela de S. Pedro, pretende doar ao Município 
de Santiago do Cacém, a referida obra. ---------------------------------------------------------------  
De Direito: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, na redação vigente. --------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------   
ASSUNTO: Celebração de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 5/9/DGRH/2013 -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contrato de 
prestação de serviços, para assegurar a limpeza de praias, no período de 15 de junho de 
2013 a 15 de setembro de 2013.------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Abertura da época balnear e a necessidade de assegurar a 
limpeza das praias da Costa e Lagoa de Santo André, Fonte do Cortiço e Porto das Carretas, 
que não é possível executar com recursos próprios da Autarquia; --------------------------------  
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; ---------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta o valor da prestação de serviços, recurso ao procedimento por ajuste direto 
simplificado, nos termos do art.º 112 e 113 e art.º 128 e 129 do Código dos Contrato 
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Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as devidas 
alterações; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio, conforme informação de cabimento e demonstração de 
redução remuneratória, constante da informação em anexo.---------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Álvaro Beijinha, Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.---  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores 
eleitos do PS têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita 
à política de contratação de pessoal.-------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos atuais funcionários da autarquia”.--------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------   
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração Financeira com a Associação de Nadadores 
Salvadores “Resgate” – Praia da Fonte do Cortiço.---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Praia da Fonte do Cortiço.------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número sessenta de dois mil e treze da Divisão de 
Comodidade Local. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a assinatura do Protocolo de Colaboração Financeira com a 
Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano – Resgate, por forma a 
dotarmos a Praia referida com as medidas de segurança exigidas a uma praia possuidora do 
galardão Bandeira Azul, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Para a manutenção e melhoria da vigilância e assistência a banhistas 
nas praias do Município de Santiago do Cacém de forma idêntica aos anteriores anos, 
atendendo à necessidade de dotar a praia da Fonte do Cortiço de meios para apoiar na 
vigilância e resgate de vitimas, durante o ano de 2013. --------------------------------------------  
2. Ao abrigo das alíneas a) e b) do nº 4 do Artigo 64 do Decreto Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, republicado pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redação da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de janeiro. -----------------------  
------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta minutos. ---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 


