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ATA NÚMERO TRÊS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSEIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
CATORZE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezasseis 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 dois, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM - ESCOLA DA GUITARRA 
PORTUGUESA MESTRE ANTÓNIO CHAINHO – INFORMAÇÃO --------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas entregou ao Senhor Vereador Paulo Gamito a 
informação solicitada sobre a criação e funcionamento da Escola da Guitarra Portuguesa. --  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quinze de janeiro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 371.906,30 € (trezentos e setenta e um mil novecentos 
e seis euros e trinta cêntimos) --------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 176.657,76 € (cento e setenta e seis mil seiscentos e 
cinquenta e sete euros e setenta 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 4º 
trimestre de 2013, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 
sete, 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. -  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que apesar da diminuição de algumas 
receitas, tinha sido feito um esforço significativo por parte da Câmara Municipal no sentido 
da redução da divida global, no montante de 2,3 milhões de euros, no exercício de dois mil 
e treze, mantendo a tendência já observada no ano de dois mil e doze e que se perspetiva 
também para o ano em curso.   -------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se congratulava pela redução da divida, facto 
que considerou positivo, acrescentando que o mesmo resultou do esforço dos anteriores 
executivos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que, na Execução Orçamental – Receita – 6 – Transferências Correntes, se 
verificava um aumento de mais de um milhão de euros relativamente ao período homólogo 
do ano anterior, enquanto no resultado global liquido se observava um desequilíbrio de um 
milhão de euros que, segundo a sua leitura, reputava a passivos financeiros. -------------------  
Referiu ainda que da análise aos valores constantes no documento também devia constar 
outras observações, nomeadamente o aumento da Derrama (119%) e do IMI (23%), valores 
que deviam ser evidenciados, no sentido da apresentação da estrutura da Receita de uma 
forma mais esclarecedora.  ----------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à Despesa, referiu que se congratulava com o esforço que foi feito para a sua 
redução, mas que o preocupava a dívida aos fornecedores, verificando que tinha sido feito 
um esforço enorme na redução da dívida aos fornecedores de Imobilizado. --------------------  
Questionou ainda sobre a razão da subida dos valores relativos às rubricas Credores das 

autarquias locais e Faturas em conferência.  -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Diretor Financeiro, Dr. José Pereira, que prestasse 
alguns esclarecimentos técnicos sobre o assunto, o qual começou por informar que o 
aumento do IMI que resultara da atualização do valor dos imóveis teve de ser 
obrigatoriamente canalizado para a redução da dívida, e que o aumento da Derrama 
resultara da gestão de tesouraria por parte da Administração Central, a qual só transferiu, no 
ano em apreço, verbas que arrecadara no ano transato, dado que a média anual desta receita 
se situava nos quatrocentos mil euros, para o Município.  -------------------------------------  
Relativamente às transferências correntes, esclareceu que o desequilíbrio observado se 
devia às percentagens na distribuição do FEF – Fundo de Equilíbrio Financeiro entre 
receitas correntes e de capital. --------------------------------------------------------------------------   
Em relação ao Passivo financeiro, esclareceu que o Município não recorreu a empréstimos 
no ano de dois mil e treze.  ----------------------------------------------------------------------------  
No referente as Faturas em conferência, informou que se tratava de faturas, do final do ano, 
que os serviços não tiveram tempo de ultimar no exercício de dois mil e treze. ----------------  
No que respeitava aos Credores autarquias locais, referiu que tinha a ver com pagamentos 
a associações de municípios e que se tratava de um acréscimo pouco significativo, trinta e 
oito mil euros, considerando que mais significativo era a redução  -------------------------------  
de oitocentos e cinquenta e dois mil euros, na dívida a curto prazo.  -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Reabilitação Urbana de S. Francisco – Setor D – Libertação das 
Garantias -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 LOCALIZAÇÃO: São Francisco da Serra ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e nove e informação número três 
de dois mil e catorze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a liberação de 35% do valor da garantia bancária, referente ao 2º 
ano do período de garantia, sendo o valor da garantia a liberar de 5.144,62 € (cinco mil 
cento e quarenta e quatro euros e sessenta e dois cêntimos). --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Foi realizada dia 17-10-2012, a vistoria à obra em referência para 
efeitos de verificação de anomalias, tendo o empreiteiro corrigido as anomalias em 
novembro/2012. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi celebrado pelo Município um acordo de pagamento em vigor até ao final de 2013 sendo 
que só após esse prazo se poderia efetuar a liberação da percentagem correspondente ao 2º 
ano do período de garantia. -----------------------------------------------------------------------------  
Tendo conta que o acordo celebrado foi cumprido por ambas as partes, poderá ser efetuada 
a liberação prevista, conforme cláusula nº 3 do ponto 4 de referido acordo. --------------------  
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A percentagem correspondente à liberação até ao 2º ano é de 60%, tendo sido já liberado 
25% de acordo com o aprovado na deliberação de camara de 19-04-2012, pelo que o valor 
agora a liberar é de 35% que corresponde ao diferencial. ------------------------------------------  
2. Artº 397 e nº 5 do artº 295 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------------------  
ASSUNTO: Retificação das propostas aprovadas em reuniões de Câmara de 
23.10.2013 e 19.12.2013, no que respeita às descrições prediais do Loteamento 
Municipal para atividades de lazer, por erro material na expressão da vontade, de 
acordo com o artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo. --------------------  
 LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal para Atividades de Lazer – Zona Industrial 
Ligeira – Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 6/2013 datado de 21/10/2013 em nome de Município de 
Santiago do Cacém . -------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a retificação por erro material na expressão da vontade, uma vez 
que, por lapso de escrita na identificação dos prédios que deram origem à alteração de 
loteamento foram indicadas as descrições prediais iniciais: “ 01590/050292, 01600/140292, 
01604/140292 e 01605/140292, freguesia de Santo André” quando deveria ter sido 
identificada a descrição predial resultante da operação de loteamento registada sob a ficha 
n.º 3535/20001009. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 148.º do Código do 
Procedimento Administrativo : “ Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da 

vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados , a todo o 

tempo, pelos órgãos competentes para a revogação do ato”. “A retificação pode ter lugar 
oficiosamente ou a pedido dos interessados, tem efeitos retroativos e deve ser feita sob a 
forma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado”.- ----------------------------  
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 de Cercal do Alentejo,  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 182/DEASS/2013 de 19/12/2013. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
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; ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 29.08.2013, 23.10.2013 e 
12.12.2013 relativa ao assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão de B para A, 
constantes do anexo II; ----------------------------------------------------------------------------------  
Três: 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 (documento que é 
dado como reproduzido na presente ata com o número oito, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião) a saber: Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 62,50€, Agrupamento 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Ata de 2014-01-16                                                                                              4 de 5 

de Escolas nº 1 de Santiago do Cacém 62,50  € e Agrupamento de Escolas nº 1 de Santo 
André 162,50 €, sendo o valor total de 287,50 €. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea  hh) do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 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, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 
de setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS Nº 1 DE SANTIAGO DO CACÉM ---  
ASSUNTO: Isenção de Taxas ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 31.2.1 com a informação número 98/2013, da Divisão 
de Cultura e Desporto. -----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a cedência a título gratuito e consequente isenção de pagamentos de 
taxas, no valor de 586,95 €/mês referente a 40 horas/mês, com base no Regulamento em 
vigor do Pavilhão Municipal de Desportos, para a realização dos treinos e jogos dos alunos 
da Escola Secundária Manuel da Fonseca na modalidade de futsal, no âmbito do Desporto 
Escolar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
Esta cedência prolongar-se-á até ao final do ano letivo 2013/2014 e iniciar-se-á no dia 06 de 
janeiro de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 
iniciativas de âmbito desportivo, decorrem de um processo contínuo do fomento da prática 
da atividade física e desportiva junto da população. ------------------------------------------------  
2. É competente para a isenção das Taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no 
artº 13º do Regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou, se a isenção deste tipo 
de taxas tem sido aplicada a todas as escolas.  ---------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que esta situação tinha a ver com a 
proximidade daquele equipamento municipal das escolas do Agrupamento, acrescentando 
que o mesmo também já tinha sido cedido a outras escolas, para atividades pontuais, de 
forma gratuita.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de 
Sustentabilidade e Competitividade do Território/2014 --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca n.º 25 – Nave 2 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Maria de Lurdes 
Pereira Fernandes, contribuinte n.º 198 393 644, para desenvolvimento da atividade 
económica de comércio de artesanato, mediante o pagamento da taxa prevista no 
Regulamento Municipal de Taxas em vigor na área do Município. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com o exposto na informação n.º 01/DSCT/2014, 
anexa ao processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Ata de 2014-01-16                                                                                              5 de 5 

2.º - De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do 
Conselho Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------  
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 onze horas e trinta 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 
 
 
 

________________________________________________ 


