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ATA NÚMERO TRINTA E SEIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZ DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E TREZE ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dez dias do mês de outubro 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, Teresa Maria Sotta Lopes Dias Lucas Alves, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, 
José António Alves Rosado e Óscar Domingues Ramos Vereadores, a fim de se efetuar a 
reunião ordinária da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta 
e cinco, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com duas abstenções dos 
Senhores Vereadores José Rosado e Óscar Ramos, por não terem estado presentes. ----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA--------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PRÁTICA DE SKATE NO 
ESPAÇO URBANO ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos munícipes presentes na Sala de Sessões, 
inscritos para o efeito, senhores Fernando Mesquita e José Pinto, ambos residentes no 
Bairro do Pica Pau, Banda 5, naquela Cidade, os quais vieram expor a situação da pratica de 
“skate” numa rampa, no passeio e nos degraus das escadas junto ao prédio onde residem, o 
qual é construído em betão, o que faz com que o ruido insuportável produzido ainda se 
propague com mais intensidade, causando um enorme incómodo aos residentes, 
prejudicando o seu descanso e reduzindo de forma significativa a sua qualidade de vida, 
para além da degradação  do espaço e o incomodo causado aos peões. --------------------------  
Mais referiram que se tratava de uma situação que se arrastava no tempo, a qual já tinham 
vindo expor à Câmara, havia muito tempo, para a qual o então presidente da Câmara 
Municipal lhes pedira paciência, dado que iam ser construídas rampas num espaço, 
destinado à prática do “skate”. Acrescentaram que o problema se agravou com a abertura, 
junto ao local, de uma loja que vende aquele tipo de equipamento, onde funciona também 
um bar com esplanada, aumentando o ruido naquele espaço, para além da linguagem 
imprópria que tem de suportar. ---------------------------------------  ---------------------------------  
Informaram ainda que quando a situação se agrava, dado que são muitos os grupos de 
jovens e menos jovens que frequentam o local, desde manhã até altas horas da noite, são 
obrigados a chamar as Forças de Segurança, as quais resolvem a situação no momento, mas 
passado algumas horas o espaço é novamente invadido. ---------  ---------------------------------  
Sugeriram que fosse colocada no local uma placa com a indicação de proibição daquela 
prática e que fosse feita uma alteração do piso da rampa, colocando calçada sobre o mesmo. 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que a prática de “skate” naquela Cidade tem 
sido também contestada noutros espaços, nomeadamente junto ao Mercado Municipal, 
acrescentando que existe um vazio de regulamentação para ordenar a mesma, de forma a 
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não perturbar a circulação nos espaços públicos e a não perturbar os residentes. Situação 
que a Câmara Municipal pretende alterar. --------------------------  ---------------------------------  
Acrescentou que foi construído um parque com rampas para a prática de “skate” naquela 
cidade, o qual está um pouco danificado, mas os praticantes gostam mais de outros espaços. 
Mais esclareceu que a colocação de sinalização de proibição daquela prática não tem efeito 
legal, porque não está regulamentada. Acrescentou que até que seja criado o regulamento, a 
Câmara Municipal poderá pedir às Forças de Segurança para atuarem com mais 
persistência, de forma a dissuadirem os jovens da utilização daquele espaço. ------------------  
Relativamente à esplanada da loja/bar, informou que o licenciamento da mesma é da 
responsabilidade da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------  
O Senhor presidente referiu que esta situação terá que ser resolvida no mandato que se vai 
iniciar na próxima semana, cujo Executivo Municipal será presidido pelo atual Vice-
Presidente Álvaro Beijinha, o qual tomou boa nota da mesma. Acrescentou que está no 
plano de mandato da Força Politica que ganhou as eleições a construção de um novo 
“skate” parque, naquela Cidade, o qual, conjugado com as sugestões dadas pelos munícipes 
relativamente à alteração do piso e a regulamentação a criar, poderá resolver o problema. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SITUAÇÃO DO EDIFÍCIO INACABADO JUNTO AO IC33  ------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que aquela construção, sita no Município, cuja 
degradação é evidente, devia ser derrubada, porque dá mau aspeto à paisagem. ---------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que se tratava de uma edificação que não 
chegou a ser concluída, cujo processo de obras datava de mil novecentos e oitenta e dois, a 
qual, inicialmente, se destinava a um equipamento turístico, albergaria. Acrescentou que, 
dado o seu elevado estado de degradação, aquela construção não tem condições para ser 
recuperada. ------------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia nove de outubro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 411.737,44 € (quatrocentos e onze mil setecentos e 
trinta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos). ----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 229.239,26 € (duzentos e vinte e nove mil duzentos e 
trinta e nove euros e vinte e seis cêntimos) -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e 
Financeira barra dois mil e treze. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução Orçamental do Município do 3º 
trimestre de 2013, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e sessenta e nove, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. -  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 18/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34 da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número cento e setenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE S. DOMINGOS  --------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – revogação de deliberação ----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Domingos ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 08/SAC/DCD/2013 da Divisão de Cultura e Desporto. --------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves --------------------------------------------   
PROPOSTA: Revogar a deliberação da Câmara Municipal do dia 03 de outubro de 2013 
referente a apoio ao GAC – Grupo de Animação Cultural de S. Domingos no montante de 
607,50 € para apoio às atividades a desenvolver em 2013. ----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Foi, por lapso, agendado e deliberado, na reunião de Câmara de 
03/10/2013 o assunto em referência o qual à luz da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto que 
estabelece o regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares, não 
poderia ser aprovada neste período de gestão. -------------------------------------------------------  
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 cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e cinco minutos. -------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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