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ATA NÚMERO DOIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
CATORZE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos nove dias do mês de janeiro de dois mil e catorze, 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 um, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------  
COSTA DE SANTO ANDRÉ – EFEITOS DA INTEMPÉRIE ------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito perguntou se já havia a noção dos estragos que ocorreram 
nos últimos dias resultantes das elevadas vagas que fustigaram o litoral do País, em geral, e 
em particular a Costa de Santo André.  --------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que os Serviços Municipais estavam a operar 
no terreno com meios humanos e equipamento na remoção das areias que foram arrastas 
pelas ondas para as vias de acesso à praia, as quais, nalgumas zonas atingiram quarenta 
centímetros de altura.   ----------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que estava a ser feito o levantamento dos estragos quer na praia junto à lagoa 
de Santo André quer na praia das Areias Brancas, onde a rampa de acesso ficou 
completamente destruída, não sendo ainda possível quantificar o total dos danos 
verificados.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou se os estragos foram só no domínio público 
ou se atingiram também propriedade privada.  -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que o apoio de praia, sito na Costa de Santo André, também 
sofreu alguns danos, acrescentando que as ondas atravessaram o parque de estacionamento 
e chegaram até perto do cruzeiro, embora os prejuízos não sejam de grande monta 
comparativamente aos verificados noutros pontos do País.  ---------------------------------  
Mais esclareceu que a maior parte dos danos incidiram no domínio público marítimo, cuja 
jurisdição não é da Câmara Municipal.  ------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito sugeriu que se refletisse sobre a possibilidade de a 
Câmara Municipal constituir um fundo de reserva no seu orçamento, para poder responder, 
de forma imediata, a situações de catástrofe que se venham a verificar no Município. --------  
O Senhor Presidente recordou a resposta imediata que foi dada pela Câmara Municipal, 
aquando das cheias em Abela e em S. Domingos, bem como a coordenação que se verificou 
com outras entidades, o que permitiu que os danos fossem rapidamente minimizados e a 
construção da ponte, em S. Domingos, fosse concluída num tempo recorde.  ------------------  
Acrescentou que a Câmara Municipal tem provas dadas na resposta a situações deste tipo e 
que existe a possibilidade de proceder a modificações do orçamento, para fazer face a 
eventuais acontecimentos deste género, caso não esteja previsto. --------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que não estava em causa a intervenção da 
Autarquia neste âmbito, a qual era de elogiar, acrescentando que considerava importante a 
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constituição deste fundo, tendo em conta os atrasos nas decisões sobre esta matéria por 
parte das seguradoras o que, no caso de prejuízos em empresas, já tem levado à extinção de 
postos de trabalho.  -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que era sensível aos problemas resultantes das situações 
inesperadas por ação das catástrofes naturais, às quais a Câmara Municipal tem respondido 
no âmbito das suas competências, considerando que todas as entidades deverão assumir as 
suas responsabilidades nestas matérias, esperando que o Governo do PSD tenha a mesma 
atitude.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que se poderá voltar a discutir esta questão. ------------------------------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu que os estragos no apoio de praia, na Costa 
de Santo André, o qual está encerrado, foram sobretudo nas passadeiras, acrescentando que 
o proprietário do estabelecimento não colocou qualquer problema sobre o assunto. ----------  
Recordou ainda que, nesta data, fazia cinquenta e um anos que dezassete pescadores 
perderam a vida na Costa de Santo André, vítimas da fúria do mar que avançou sobre 
aquele lugar, propondo um voto de pesar pelo acontecido.   -----------------------------------  
Foi aprovado, por unanimidade, o voto de pesar proposto.  -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CONFERÊNCIA “CENTROS URBANOS: CONTRIBUTOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO”  ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia oito do mês em curso, no 
Centro de Interpretação do Sítio Arqueológico de Miróbriga, a iniciativa mencionada em 
epígrafe, no âmbito da Rede de Aglomerados Urbanos do Alentejo Litoral, da qual o 
Município é parceiro conjuntamente com os outros quatro municípios do Litoral 
Alentejano, a CIMAL e a AREAL, e que visa a concretização do Programa Estratégico de 
Mobilidade, Inovação e Memória.  -------------------------------------------------------------------  
Mais informou que aquela iniciativa contou com a presença de um conjunto de oradores, 
especialistas nas matérias em debate, acrescentando que foi feito o balanço da aplicação do 
atual Quadro Comunitário 2007 – 2013, e abordadas as perspetivas futuras relativas ao 
novo Quadro Comunitário 2014 – 2020, tendo os intervenientes manifestado preocupação 
sobre a forma como o processo está a ser conduzido pelo Governo e pela Comissão 
Europeia, dado o atraso sobre a estratégia que deverá ser delineada no seu âmbito, pondo 
em causa o seu cumprimento.  -----------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que havia uma série de indefinições e faltavam algumas clarificações 
relativamente aos planos operacionais, acrescentando que o processo foi desenvolvido de 
cima para baixo e que as câmaras municipais foram ouvidas no período pré-eleitoral,  
quando eram previsíveis alterações nos executivos municipais após as eleições, o que se 
veio a verificar nalguns casos, sendo que na altura da campanha eleitoral o plano de ação 
para o Alentejo foi dado como encerrado. Mais referiu que o presidente da CIMAL teve 
oportunidade de transmitir ao Presidente da CCDRA e ao Senhor Secretário de Estado o 
descontentamento dos autarcas sobre a forma como este processo estava a ser conduzido. --  
Informou ainda que era de registar a participação do público naquela iniciativa, 
considerando que a mesma foi positiva.  ------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que a informação de que dispunha apontava para 
o arranque do Quadro Comunitário de 2014 – 2020, no segundo semestre dois mil e 
catorze, acrescentando que se trata de uma perspetiva otimista, lembrando que o Quadro 
Comunitário de 2007 – 2013, só avançou no último trimestre de 2008.  ------------------------  
Mais referiu que estas questões não eram só da responsabilidade do Governo e que as 
instâncias europeias estavam com dificuldades em aprovar as linhas mais específicas para o 
País, sendo que as linhas gerais e orientadoras já estavam aprovadas. ---------------------------  
Acrescentou que ainda era possível apresentar candidaturas ao Quadro Comunitário, em 
vigor.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia oito de janeiro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 527.928,52 € (quinhentos e vinte e sete mil novecentos 
e vinte e oito euros e cinquenta e dois cêntimos) ----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 323.378,18 € (trezentos e vinte e três mil trezentos e 
setenta e oito euros e dezoito cêntimos) --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número noventa e nove DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2014, ao abrigo do ponto 2.3.4.3. do POCAL 
(PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS AUTARQUIAS LOCAIS) aprovado pelo 
Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, a constituição de um Fundo de Maneio dotado 
de um valor de 3.500 Euros de acordo com o Regulamento de Constituição e Regularização 
do Fundo de Maneio aprovado na reunião de Câmara de 8 de janeiro de 2003.  ---------------  
Dois – Tendo em conta o nº.3 da Cláusula segunda do Regulamento, nomearmos para 
Tesoureiro do Fundo o Coordenador Técnico Octávio José Palminha Gonçalves e 
Tesoureiro substituto a Técnica Superior Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre 
Lourenço. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação dos Eixos Estruturantes - Revisão de Preços 
Definitiva – Atualização da Conta Final. ----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero três de dois mil e doze e 
informação número cento e trinta e sete de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais 
e Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor total de 
289,28€, (duzentos e oitenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), IVA incluído, a fim do 
mesmo ser enviado ao empreiteiro para posterior faturação do diferencial em relação ao 
valor já faturado. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar a atualização da conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 
resumo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resumo da Conta Final – Atualização -------------------------------------------------------------  
Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes -----------------------------  
Contrato ......................................... 85.398,61 €  (IVA incluído) -----------------  
Faturado ...................................... 81.066,00 €  (IVA incluído) -----------------  
Trabalhos a menos ......................... 4.332,61 €  (IVA incluído) -----------------  
Multa por violação do prazo …….. 2.416,94€  -----------------  
Revisão de Preços Definitiva ……. 289,28 € (IVA incluído) -----------------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número três, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – O cálculo da revisão de preços é definitivo em virtude de já se 
encontrarem publicados os índices até ao mês de junho de 2013. --------------------------------  
O cálculo é referente aos autos de 1 a 6. --------------------------------------------------------------  
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A faturação deverá ser de acordo com o previsto em PPI com o objetivo 3.3.1.1.2, projeto 
2009/096 e no valor do diferencial relativamente ao já faturado, isto é 230,29 €, acrescido 
de IVA (13,82 €) que perfaz um total de 244,11 € (duzentos e quarenta e quatro euros e 
onze cêntimos).  ------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Art.ºs 382º, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 38ª do caderno de encargos. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr 
do Sol – Revisão de Preços Definitiva – Atualização da Conta Final. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero quatro de dois mil e doze e 
informação número cento e trinta e seis de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais 
e Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor total de 
1.160,14€, (mil cento e sessenta euros e catorze cêntimos), IVA incluído, a fim do mesmo 
ser enviado ao empreiteiro para posterior faturação do diferencial em relação ao valor já 
faturado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar a atualização da conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 
resumo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resumo da Conta Final – Atualização -------------------------------------------------------------  
Conclusão da Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-so-Sol --------  
Contrato ......................................... 317.626,10 €  (IVA incluído)--------------  
Faturado ....................................... 273.635,91 €  (IVA incluído)--------------  
Trabalhos a menos ......................... 43.990,19 €  (IVA incluído)--------------   
Multa por violação do prazo …….. 8.989,42 € --------------  
Revisão de Preços Definitiva ……. 1.160,14 € (IVA incluído)--------------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número quatro, 
ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricados pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – O cálculo da revisão de preços é definitivo em virtude de já se 
encontrarem publicados os índices até ao mês de junho de 2013. --------------------------------  
O cálculo é referente aos autos de 1 a 8. --------------------------------------------------------------  
A faturação deverá ser de acordo com o previsto em PPI com o objetivo 3.3.1.1.2, projeto 
2009/089 e no valor do diferencial relativamente ao já faturado, isto é 710,42 €, acrescido 
de IVA (42,63 €) que perfaz um total de 753,05 € (setecentos e cinquenta e três euros e 
cinco cêntimos).  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Art.ºs 382º, 399º, 400º e n.º1 do Art.º 401 do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 38ª do caderno de encargos. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Lote 5 Expansão II do Parques de Empresas de Ermidas Sado --------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e dez de dois mil e treze, da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo/processo ref. 5/Exp.II/ZIL Ermidas-
Sado/GAE/DDET. ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação de Câmara de 24 de abril de 2008, na qual foi 
aprovado vender em regime de propriedade plena e por acordo direto o lote 5 da Expansão 
II da ZIL de Ermidas Sado à empresa Durosucata, para desenvolver a atividade de 
reciclagem e triagem de metais ferrosos e não ferrosos, nos moldes então definidos; ---------  
2. Revogar a deliberação de Câmara de 03 de julho de 2008, na qual foi aprovado reformar 
a deliberação de Câmara de 24 de abril de 2008, devido à alteração dos preços das ZIL´s / 
ZAM´s do Município nomeadamente relativamente à sua aplicação à venda em regime de 
propriedade plena e por acordo direto do lote 5 da Expansão II de Ermidas Sado atrás 
referido.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Considerando a ausência de resposta formal do requerente 
no sentido de formalizar a situação desde o ano de 2007; ------------------------------------------  
De Direito: Nos termos do artº 64 número um alínea f) da Lei nº 5-A/2002, de 5 de janeiro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RAMIRO NUNES MARQUES DA VINHA ------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 22 da ZIL de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 146/1996 do Serviço de Património. ------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o Senhor Ramiro Nunes Marques da Vinha a transmitir o direito 
de superfície que incide sobre o lote 22, com a área de 324,00 m2, sito na ZIL de Vila Nova 
de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6216º e descrito na CRP sob a ficha nº 
01883/120293 da freguesia de Santo André, para a empresa Frutas Birut Lda. -----------------  
2. 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: a) Conforme condições de constituição do direito de superfície; --------  
b) De acordo com o solicitado pelo superficiário, em 20 de novembro 2013; ------------------  
c) Nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao Loteamento Municipal da Zona de Indústria 
Ligeira – lote 48 - Santiago do Cacém.  ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Zona de Indústria Ligeira – lote 48 - 
Santiago do Cacém.  -------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 8/2013, de 22/11/2013, em nome do 
Município de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a alteração da área inicial do lote 48, de 2.336,36 m2 para 
2.793,11 m2, correspondendo o acréscimo de área a 456,75 m2. Esta área é a desanexar do 
prédio rústico inscrito na matriz sob parte do artigo 43, secção M, descrito na conservatória 
do registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 70/19850123 da União das freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu. ---------------------------------------------------  
2 – Aprovar a alteração do uso anteriormente permitido, que era apenas para indústria, para 
o uso de Indústria Ligeira/Comércio/Serviços. ------------------------------------------------------  
Após a alteração o lote 48 ficará com as seguintes características: área do lote: 2.793,11 m2, 
área de construção total: 4.189,60 m2, Usos: Indústria Ligeira/Comércio/Serviços, de acordo 
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com memória descritiva e planta síntese, documentos que são dados como reproduzidos na 
presente ata com o número cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois 
de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. --------------------  
FUNDAMENTOS: Trata-se de uma operação de loteamento promovida pela autarquia 
local em área abrangida por Plano de Urbanização, que nos termos da alínea a) do artigo 7.º 
do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro), na sua atual redação, está isenta de controlo prévio e da submissão a 
discussão pública, conforme leitura à contrário do n.º 5 do referido artigo 7.º, conjugado 
com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (aprovado pelo Decreto-Lei 
380/99, de 22 de setembro), na redação em vigor. --------------------------------------------------  
Nos termos da alínea z) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, cabe à 
Câmara Municipal emitir parecer sobre os projetos de obras não sujeitos a controlo prévio.- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 08/DOGU/SAU, 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 seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Concerto de Natal – Transferência de Verba -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 53/SAC/DSC/13 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 2000,00 € (dois mil euros) para a 
Sociedade Harmonia destinada ao Coral Harmonia para apoiar a realização do Concerto de 
Natal.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. ------------------------------------------------------------------------  
2. Os objetivos destes concertos são para além de assinalar a quadra festiva, proporcionar 
aos cidadãos momentos de convívio e atingir um público mais jovem. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO – GRUPO CORAL 
DA CASA DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO -----------------------------------------  
ASSUNTO: Apoio 2013 – Transferência de Verba ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 55/SAC/DSC/13 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
para a Casa do Povo do Cercal do Alentejo para apoiar as atividades desenvolvidas em 
2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ------------------  
ASSUNTO: Apoio 2013 – Transferência de Verba ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 50/SAC/DSC/13 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 750,00 € (setecentos e cinquenta 
euros) para a Associação Cultural Amigos de Alvalade para apoiar as atividades 
desenvolvidas em 2013. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
Setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 dez 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 
 

________________________________________________ 
O Secretário da Reunião 

 

________________________________________________ 


