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ATA NÚMERO QUARENTA E QUATRO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CINCO DE 
DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos cinco dias do mês de dezembro 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, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo 
Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano 
Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente, colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta e três, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------  
INSTITUTO PIAGET – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTO ANDRÉ – 
REUNIÃO COM A DIREÇÃO   -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha reunido, no dia vinte e oito de 
novembro, do ano em curso,  com a Direção do Piaget- Santo André, cujos responsáveis o 
informaram sobre o processo de reestruturação daquela Unidade, o qual passa pela alteração 
da sua designação para Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget do Litoral 
Alentejano e por uma nova estratégia que possibilite outras dinâmicas, com a criação de 
cursos de dois anos cuja componente prática seja direcionada para dar resposta às 
necessidades em recursos humanos das empresas do Complexo Industrial de Sines e do 
setor do Turismo.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que foi também abordada a questão do cumprimento dos compromissos com o 
pessoal, tendo aquela Direção informado que tem conseguido responder atempadamente, 
exceto alguns atrasos no que respeita ao pagamento de prestações de serviço, os quais 
pretendem regularizar até ao final do ano em curso.  --------------------------------------------  
Relativamente à intenção do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), de 
aquisição de instalações daquela Escola, a Direção informou que tem havido contactos com 
responsáveis superiores do IEFP sobre esta matéria, o qual estará a avaliar a proposta 
apresentada pelo Instituto Piaget, sendo que a mesma terá que ter o aval do Ministério das 
Finanças.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou relativamente ao Protocolo celebrado com o Município de Santiago do Cacém, no 
ano dois mil e um, aquando da cedência de trinta e três hectares de terreno, a custo zero, 
para criação daquele Campus Universitário, que o mesmo não foi totalmente cumprido pelo 
Instituto Piaget, o que levou à sua alteração, em dois mil e onze, para prorrogação do prazo, 
no sentido de criar condições para o seu cabal cumprimento, tendo em conta as dificuldades 
que o Piaget enfrentava.   ------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que transmitiu à Direção daquela Escola que lhe seria concedido o prazo de 
um ano para concretizar as ações em falta no âmbito do Protocolo celebrado com o 
Município e que, caso não hajam desenvolvimentos no processo, o mesmo terá que ser 
revisto no sentido de reverter para o Município o terreno não ocupado, o que passará 
sempre por uma solução de consenso. Mais informou que a Direção do Piaget percebeu e 
concordou com a posição da Câmara Municipal relativamente a esta matéria. -----------------  
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O senhor Vereador Paulo Gamito solicitou cópia do Protocolo e respetiva alteração, para 
poder analisar o assunto, acrescentando que era preciso zelar pelo interesse público, pelo 
que, caso os terrenos cedidos não venham a ser utilizados para o fim a que estavam 
destinados, deverão voltar para a posse do Município.  ----------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que o Município podia optar pela reversão total do terreno, 
tendo em conta o incumprimento do que foi protocolado, mas teria que pagar as benfeitorias 
existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que o Instituto Piaget teria também a intenção de 
alienar a sua Editora.  ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a Editora criada pelo Instituto Piaget tinha como 
finalidade a produção de documentos para uso interno, pretendendo agora que a mesma 
venha a funcionar como qualquer outra Editora.  -------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu ainda que, na sua perspetiva, o importante era que 
o Litoral Alentejano continuasse a dispor de Ensino Superior, devendo ser desenvolvidos 
todos os esforços para que o mesmo seja uma realidade, tendo também em conta os 
investimentos que têm sido efetuados.  --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que era preciso perceber o que tem sido feito no sentido de atrair mais alunos 
para aquele estabelecimento de ensino superior e o que mais poderá ser feito neste âmbito. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO 
LITORAL ALENTEJANO (ULS)  ----------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com a Administração daquela ULS, 
no dia três do mês em curso, no sentido de aprofundar o conhecimento da situação da Saúde 
no Município e no Litoral Alentejano, tendo em conta que aquela Unidade Hospitalar serve 
os cinco municípios.   --------------------------------------------------------------------------------   
Acrescentou que aquela Unidade continua a enfrentar o problema de falta de médicos, 
necessitando de um total de cinquenta médicos para o Hospital e Cuidados Primários, o 
qual não tem conseguido resolver, apesar dos concursos que têm sido abertos, sendo que, 
para vinte e oitos lugares postos a concurso, somente foi preenchido um lugar, dado que a 
maioria destes profissionais preferem exercer nos grandes centros urbanos.  -------------------  
Mais informou que esta situação leva a que o Hospital tenha de recorrer a empresas 
prestadoras de serviços, o que origina vários problemas, entre os quais a atribuição de 
responsabilidades, porque não são sempre os mesmos profissionais, e que a Administração 
renegociou também a prestação de serviços com alguns médicos, alguns dos quais não 
aceitaram as condições que lhe foram apresentadas.   --------------------------------------------  
Acrescentou que a esta situação acresce a questão dos médicos Cubanos que prestam 
serviço nos Cuidados Primários, dado que nada se sabe sobre a sua continuidade. ------------  
Informou também que teve ainda oportunidade de visitar as instalações do Hospital, a 
convite da Administração, verificando que existe um Serviço de Pediatria devidamente 
equipado, o qual ainda não abriu, porque o Hospital só dispõe de um Pediatra e são 
necessários pelo menos quatro para garantir o seu funcionamento. Existe uma zona de 
quartos particulares que também não abriu, embora disponha de todas as condições. Assim 
como o espaço, de mil e quinhentos metros quadrados, destinado à Maternidade, que 
continua em tosco, sendo que, uma parte foi aproveitada para instalação dos Cuidados 
Continuados.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o espaço onde funciona o Serviço de Urgências, o SO, os Cuidados 
Intensivos e, de uma forma geral, todos os espaços destinados a cuidados de ambulatório, 
foram subdimensionados, não oferecendo as condições necessárias para atendimento dos 
utentes, originando muitas vezes o caos. Acrescentou que a Administração pretende realizar 
obras, no sentido de melhorar a situação.  --------------------------------------------------------  
Informou também que outro problema que a Administração do Hospital enfrenta é o 
elevado volume da dívida, a qual se situa nos quarenta milhões de euros, condicionando a 
atividade do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Concluiu, informando que foi também abordada a situação da extensão de Saúde de 
Alvalade, para a qual o Município disponibilizou as instalações de uma escola desativada, 
sendo necessário efetuar obras de adaptação, para as quais foi aberto concurso público, o 
qual teve de ser anulado, porque as propostas apresentavam valores acima do limite legal 
estabelecido.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que se vislumbra a possibilidade de abertura de concurso pela CCDRA, no 
âmbito do programa do InaAlentejo, onde poderão vir a ser contempladas aquelas obras, as 
quais são muito necessárias e urgentes, tendo em conta as péssimas condições das atuais 
instalações daquela extensão de Saúde. ---------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quatro de 
novembro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 260.499,08 € (Duzentos e sessenta mil quatrocentos e 
noventa e nove euros e oito cêntimos) ----------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 328.909,07 € (trezentos e vinte e oito mil novecentos 
e nove euros e sete cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/2014 ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e Catorze, 
documentos previsionais definidos no ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e noventa e 
nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros 
do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Conforme o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Três votos contra dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que o documento pecava pela 
inexistência de objetivos quantificáveis. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que as opções constantes no documento se enquadravam na 
estratégia definida pela Maioria em exercício, e que os objetivos estão definidos e 
quantificados no PPI, AMR e Orçamento, cuja concretização está prevista no espaço 
temporal definido nos mesmos.-------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Autorização prévia prevista na Lei dos Compromissos (art. 6º nº 1 alínea 
c) da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 
de junho) --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a autorização prévia para a assunção de 
compromissos plurianuais nos casos seguintes: -----------------------------------------------------  
a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do 
Plano; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, (noventa e nove mil 
setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito cêntimos). -------------------------------  
em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de 
três anos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: O disposto no artº 22º do Decreto-lei 197/99, de 8 de junho, 
que determina que a abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 
orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 
designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de 
compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, não pode 
ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: ----------------  
a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------------------------  
b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 euros, em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. --------------  
A alínea c) do nº 1 do artº 6 da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a 
assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo 
novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de 
cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está 
sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da 
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012, d 21 de 
junho estabelece-se que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos 
plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano. ------------  
De direito: De acordo com a alínea c) do nº 1 do artº 6º da Lei nº 8/12, de 21 de fevereiro e 
do artº 12º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Orçamentação das despesas com pessoal – 2014 ---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 30/DGRH/2013 ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o montante máximo da verba orçamental a afetar ao encargo com o 
recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal, com a afetação do montante máximo de € 38 000,00 
(trinta e oito mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a verba orçamental destinada a suportar os 
encargos com pessoal, previstos no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro e de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo da verba 
orçamental a afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de 
trabalho previstos e não ocupados do mapa de pessoal. --------------------------------------------  
De direito: De acordo com o n.º 1 do art.º 7º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, e 
art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, ambos na redação atual. -------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
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Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Mapa de Pessoal – 2014 ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 30/DGRH/2013 ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar o mapa de pessoal para 2014, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número duzentos, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelos Membros do Executivo. ----------------------------------  
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 
objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 
disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 
necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, a 
desenvolver durante a sua execução e é aprovado, mantido ou alterado pela Assembleia 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto nos artigos 4.º e 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, ambos na redação 
atual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MÁRIO CUSTÓDIO GONÇALVES ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Pagamento das prestações de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º 6 
da Z.I.L. Exp. III de Vila Nova de Santo André.-------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 90/DAGF/PAT/1997 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efetuar o pagamento do direito de superfície 
relativo aos períodos de 2011-01-03 a 2014-01-02, no montante de 2.940,30€ (dois mil 
novecentos e quarenta euros e trinta cêntimos), acrescido dos respetivos juros de mora, em 
15 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de janeiro de 
2014 a março de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar o Acordo de Pagamento, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número duzentos e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Tendo em conta o pedido do Senhor Mário Custódio Gonçalves. --  
2- O requerente é superficiário do lote n.º 6 da Z.I.L., Exp. III em Vila Nova de Santo 
André, tendo sido lavrada a competente escritura em 3 de julho de 1997. 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 dezembro, de cada ano a que respeita. -----------------------  
3 - Encontram-se em falta os pagamentos do direito de superfície relativos aos períodos de 
2011-01-03 a 2013-01-02, assim como, os respetivos juros de mora. ----------------------------  
4 - De acordo com o solicitado pelo requerente, e nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 
33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ELECTROSIDIAS – ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SIMÕES & DIAS 
LDA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do lote 15 da Expansão III do Loteamento Municipal da 
Zona de Indústria Ligeira de Santo André. -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-01 DAGF/PAT/2004.  ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM -Autorizar a empresa Electrosidias – Assistência Técnica de Simões & 
Dias Lda., a transmitir o direito de superfície do lote n.º 15 da Expansão III, sito no 
Loteamento Municipal da Zona de Indústria Ligeira de Santo André, em Vila Nova de 
Santo André, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém, sob o nº 
3070 e inscrito na matriz sob o artigo 4601º, da freguesia de Santo André, para o senhor 
Ricardo Mateus Marinho Lopes. -----------------------------------------------------------------------  
DOIS - Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma na Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------  
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o requerimento do senhor Ricardo Mateus 
Marinho Lopes, datado de 13 de novembro de 2013. -----------------------------------------------  
DOIS - Nos termos da Cláusula Quinta do Documento Complementar da Escritura Pública 
de Constituição do Direito de Superfície, realizada em 02 de dezembro de 1996, e com o 
disposto na alínea g) nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Designação do Representante do Município de Santiago do Cacém no 
Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha  ----  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM. Designar como representante do Município de Santiago do Cacém, no 
Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha, o 
Vereador com o Pelouro do Ambiente, Albano Pereira; -------------------------------------------  
DOIS. Designar como representante do Município de Santiago Cacém, no Conselho 
Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André e Sancha, nas ausências e 
impedimentos do Vereador Albano Pereira, a Chefe da Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico, Susana Espada,  --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Um: Com a criação do Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, extinguiram-se os Institutos da Conservação da Natureza e Biodiversidade e 
a Autoridade Florestal Nacional, assim como os órgãos que as constituíam, nomeadamente 
os Conselhos Estratégicos das áreas protegias de âmbito Nacional que funcionavam junto 
do Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade; ---------------------------------------  
Dois: No entanto, face ao reconhecido papel estratégico que este órgão representava foi 
criado igualmente a figura do Conselho Estratégico das áreas protegidas de âmbito 
nacional; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: Que, no caso do Conselho Estratégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André 
e da Sancha é composto por um representante do órgão Câmara Municipal, do Município de 
Santiago do Cacém, entre outros; ----------------------------------------------------------------------  
De direito: Um: É competência da Câmara Municipal designar os representantes do 
município em entidades em que participe, de acordo com a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------  
Dois: De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-lei n.º 135/2012, de 29 de 
junho, os conselhos estratégicos das áreas protegidas são órgão de natureza consultiva que 
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funcionam junto de cada área protegida, integram os representantes designados pelas 
câmaras municipais, entre outros.  ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 23/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número duzentos e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara relativo à 
extinção do Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação dos alunos do 1º Ciclo/Jardim de Infância nº 3 de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 010/GAV/2013 ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 29 de 
novembro de 2013 no sentido da extinção do Protocolo entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Associação de Pais da Escola Básica 1º Ciclo/Jardim de Infância nº 3 de Santo 
André relativo à gestão e funcionamento do refeitório escolar do referido estabelecimento 
de ensino e assinado em 26 de setembro de 2008.---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Dada a manifesta impossibilidade da Associação garantir a 
prestação do serviço de refeições protocolado, conforme sua comunicação de 29 de 
novembro de 2013 email que se anexa. ---------------------------------------------------------------  
2. O imperativo de desenvolver todos os procedimentos de modo a garantir as refeições 
escolares, conforme competência do município, a partir de 2 de dezembro 2013 inclusive. --  
3. Ao abrigo do nº 3 do artigo 35 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou sobre os mecanismos de 
acompanhamento e diagnóstico destas situações, acrescentando que era importante a 
monitorização destas atividades, no sentido de prevenir a sua ocorrência no futuro, para 
bem de todos e sobretudo das crianças.----------------------------------------------------------- 
Mais referiu que estas situações e outras similares ocorrem devido à falta de capacidade de 
gestão.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu que as parcerias deste tipo têm corrido bem, e 
que a Câmara Municipal acompanhava as situações através dos relatórios das associações e 
da informação dos agrupamentos de escolas, tanto no aspeto quantitativo como no que 
respeitava à qualidade das refeições.-------------------------------------------------------------- 
Mais informou que a Câmara Municipal assegurou, de imediato, a continuidade no 
fornecimento das refeições, e que o funcionamento do ATL prosseguirá com base num 
Acordo estabelecido com a Associação Intervir.com.------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal procede à monitorização do que é 
protocolado com as diferentes entidades.------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Paulo Gamito observou ainda que deverá ser reforçada a capacidade na 
monitorização das matérias acordadas que vá para além da análise dos relatórios e contas 
apresentados, nomeadamente através dos balancetes, acompanhando de perto a evolução 
das dívidas aos fornecedores.----------------------------------------------------------------------- 
Mais observou que, em sua opinião, o facto da gestão do ATL passar a ser feita pela 
Associação Intervir.com, configura um estado de menoridade dos pais dos alunos daquela 
escola, considerando que a Câmara Municipal devia incentivar os pais para se organizarem 
melhor no sentido de assumirem a gestão daquele espaço.--------------------------------------- 
Concluiu, referindo que lhe parecia bem a solução encontrada, a curto prazo, mas que, a 
médio e a longo prazo, deverá ser encontrada outra solução que passe pelos órgãos internos 
da escola.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Doação de peças ao Museu Municipal de Santiago do Cacém ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 26/DCD/MM/2013 e número 29/DCD/MM/2013 ----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer à Munícipe Maria Isabel Miranda Leite Laranjeira as 
doações ao Museu Municipal. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 
salvaguarda do património do concelho. --------------------------------------------------------------  
2. O Museu Municipal de Santiago do Cacém possui no seu acervo um rico e diversificado 
espólio fruto de várias doações. ------------------------------------------------------------------------  
3. Ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, dada a importância para o enriquecimento das coleções do Museu Municipal. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE -------------------------------------------  
ASSUNTO: Processo de Candidatura à Instituição do Estatuto de Utilidade Pública --  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 38.1.5 com a Informação nº 83/2013 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Emitir parecer favorável para a candidatura do Futebol Clube Alvaladense a 
Instituição de Utilidade Pública. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Este parecer fundamenta-se no reconhecimento da importância das 
atividades desenvolvidas pelo Clube, fundamentalmente junto da população jovem quer na 
área da formação quer da ocupação de tempos livres e competição desportiva. ----------------  
2. Em conformidade com o previsto no Decreto –Lei 460/77, de 7 de novembro, alterado 
pelo Decreto-Lei 391/2007, de 13 de dezembro. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – DELEGAÇÃO DE ERMIDAS   
ASSUNTO: Transferência de Verba – Apoio Eventual  ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quinze mil novecentos e noventa e três, do Gabinete de 
Apoio ao Presidente e Informação 177/DEASS/2013.----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder à transferência no valor de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos 
euros), para a Delegação de Ermidas-Sado, da Cruz Vermelha Portuguesa. --------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta a importância dos serviços prestados por esta 
entidade ao Município e as suas carências; -----------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 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. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito solicitou o histórico das verbas 
atribuídas a esta e a outras Associações, bem como as que estão previstas atribuir. -----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTO ANDRÉ ----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santo André  ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.504,13 € (Três mil 
quinhentos e quatro euros e treze cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santo André. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 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 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 doze horas e vinte 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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O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


