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ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZANOVE DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E TREZE -----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezanove dias do mês de setembro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos 
Santos Beijinha, Vice-Presidente, Teresa Maria Sotta Lopes Dias Lucas Alves, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, às nove horas trinta minutos. ---------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente, colocou para discussão e aprovação a ata número 
trinta e dois, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA--------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. ---   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – QUALIFICAÇÃO DOS SANITÁRIOS 
PÚBLICOS  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que, embora as instalações sanitárias sitas junto 
ao Jardim Municipal, no edifício sede do Município e em frente aos Correios, estejam 
limpas e utilizáveis, as mesmas estão decrépitas e antiquadas, pelo que seria de se pensar 
numa intervenção com vista à sua requalificação, o que seria positivo para um maior 
conforto dos munícipes e visitantes, assim como para a imagem do Município. ---------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que a questão daqueles equipamentos não se 
colocam para os residentes mas sim para os visitantes, sobretudo os excursionistas, muitos 
dos quais preferem procurar os estabelecimentos comerciais, onde nem sempre consomem 
o que não é muito bem visto pelos proprietários dos mesmos, acrescentando que as 
intervenções para melhorar aqueles equipamentos devem ser pensadas sobretudo para os 
utilizadores que vêm de fora.  -------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que é frequente a vandalização dos equipamentos públicos por parte de quem 
não tem consciência cívica.  --------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – REORDENAMENTO DO TRÂNSITO – 
RECOMENDAÇÃO  --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos recomendou que no próximo mandato fosse dada 
continuidade ao processo em curso para uma melhor regularização do trânsito na Cidade, 
sobretudo em algumas vias onde são frequentes os congestionamentos e praticadas 
velocidades pouco compatíveis com segurança das pessoas, como acontece na Rua 
Engenheiro Costa Serrão, acrescentando que seria de equacionar a possibilidade de tornar 
permanente a solução adotada aquando da realização das feiras, com a circulação do 
trânsito num só sentido, para redução do fluxo de trânsito, bem como a colocação de bandas 
para uma maior segurança naquela via.  --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias considerou que era extremamente complicado 
arranjar soluções para alteração do trânsito na Cidade que agradem a todos e da quais não 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Ata de 2013-09-19                                                                                            2 de 5 

resultem outros congestionamentos, acrescentando que no caso referido, ao condicionar a 
circulação num só sentido naquela via irá aumentar o fluxo do mesmo na zona baixa da 
Cidade, nomeadamente no Largo Zeca Afonso.  ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que o trabalho desenvolvido no âmbito da alteração 
ao Regulamento Municipal de Trânsito está sendo analisado, depois de ter estado em 
discussão pública, acrescentando que o desenvolvimento deste processo deverá prosseguir 
no próximo mandato. ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL DA FONSECA – LIMPEZA DO JARDIM ---  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que aquele jardim está a precisar de uma 
intervenção, para remoção das ervas que cresceram junto às plantas. ----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezoito de 
setembro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.152.570,70 € (um milhão cento e cinquenta e dois 
mil quinhentos e setenta euros e setenta cêntimos). -------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 165.262,11 € (cento e sessenta e cinco mil duzentos e 
sessenta e dois euros e onze cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis. --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente  ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento 
de Dois Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e cinquenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelos Membros do Executivo. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Teresa Alves e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias, eleitos do PSD. ------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Treze/Dois Mil e Dezasseis.   --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente  ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número cento e cinquenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Teresa Alves e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias, eleitos do PSD. ------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze. -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e cinquenta e 
sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros 
do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Teresa Alves e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias, eleitos do PSD. ------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: NEGDAL – NÚCLEO DE EXPOSIÇÃO, GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO LITORAL ALENTEJANO, LDA -----------------------------  
ASSUNTO: Processo de dissolução e respetiva liquidação / Compensação pelos 
suprimentos concedidos à NEGDAL ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Retificar a deliberação da Câmara Municipal de 22 de agosto de 2013 dela 
passando a fazer–se constar os seguintes fundamentos de facto: ----------------------------------  
1. Foram aprovados nas reuniões de Câmara de 28 de fevereiro de 2008, 23 de julho de 
2009 e 4 de novembro de 2010 a concessão à NEGDAL de suprimento de 20.000 euros, 
38.000 euros e 20.000, respetivamente, para fazer face à situação financeira da empresa. ----  
2. Na reunião da Assembleia-geral da NEGDAL, realizada em 9 fevereiro de 2011, foi 
aprovado encetar o processo de dissolução da empresa; -------------------------------------------  
3. Para proceder à liquidação do valor dos elementos do passivo daquela empresa, foi 
aprovado, em reunião de Câmara, de 7 de abril de 2011, a concessão de suprimentos à 
NEGDAL, no montante de 86.500,00 € (oitenta e seis mil e quinhentos euros); ---------------  
4. Atendendo à escassez de ativos da NEGDAL ao tempo da dissolução, propõe-se o 
recebimento dos mesmo, designadamente bens móveis elencados em relação do 
imobilizado, listagem que será dada como reproduzida na presente ata com o número cento 
e cinquenta e oito, ficando arquivada na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricada 
pelo Senhor Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, assim como a 
transferência de 42.621,24 € (quarenta e dois mil, seiscentos e vinte e um euros e vinte e 
quatro cêntimos), conforme extrato bancário de 20 de agosto de 2013, como compensação 
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pelos suprimentos efetuados pelo Município, entendendo-se este como ressarcido para 
efeitos de processo de liquidação e dissolução. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Por lapso não foi feita na fundamentação de facto a alusão 
aos suprimentos deliberados em 28 de fevereiro de 2008 e 23 de julho de 2009 e que 
importava clarificar.--------------------------------------------------------------------------------------  
De facto: De acordo com o artigo 148º do Código do Procedimento Administrativo. --------   
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Petrocoop – Cooperativa de Consumo, CRL – Cessão de posição 
contratual. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua do Mercado, Vila Nova de Santo André. -------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quarenta e dois, do ano de dois mil, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente. ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cessão da posição contratual que a PETROCOOP – 
COOPERATIVA DE CONSUMO, CRL, detém no contrato de arrendamento constante do 
Protocolo celebrado com o Município de Santiago do Cacém em 9 de outubro de 1997, 
relativo ao prédio urbano inscrito na matriz predial da freguesia de Santo André sob o artº 
2043º, sito na Zona de Industria Ligeira, em Vila Nova de Santo André, junto ao Mercado 
Municipal, para a sociedade comercial ALENTEINVESTE – COMPRA E VENDA DE 
BENS IMOBILIÁRIOS, LDA, pessoa coletiva registada sob o nº 506065413, com sede no 
Loteamento Rosa Sul, Lote nº 3, Fração B, em Ourique. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea f) do nº 1 do artº 64.º da Lei nº 
169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
janeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – De acordo com o solicitado por requerimento de 10 de setembro de 2013. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2013/2014 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas Prof. Arménio Lança, nº 1 de 
Santo André e nº 1 de Santiago do Cacém  --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2013, informação nº 141/DEASS/2013 de 09/09/2013. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves --------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativo a novos 
pedidos, constantes do anexo I, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número cento e cinquenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--- ---  
Dois: Reformar a deliberação da Câmara Municipal datada de 29.08.2013, relativa ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalões, de B para A, constantes do anexo 
II; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: Reformar a deliberação da Câmara Municipal datada de 29.08.2013, relativa ao 
assunto em epígrafe, respeitantes às alunas constantes da tabela do anexo III. -----------------  
Quatro: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e 
reavaliações, as verbas para livros e/ou material escolar, destinadas às crianças e aos alunos 
do Pré-Escolar e do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I e II a saber: 
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança 25,00€ (vinte e cinco euros), Agrupamento 
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de Escolas nº 1 de Santiago do Cacém 75,00€ (setenta e cinco euros) e Agrupamento de 
Escolas nº 1 de Santo André 300,00€ (trezentos euros), sendo o valor total de 400,00€ 
(quatrocentos euros). -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro;-------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro 
e Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011 e Despacho nº 11886-A/2012, de 6 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Vice-Presidente, declarada encerrada 
a reunião pelas dez horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 

 


