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ATA NÚMERO QUATRO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E TRÊS DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E CATORZE --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e três 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 três, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------  
FOROS DA QUINTA – MAU ESTADO DE CAMINHOS RURAIS -----------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Chainho, inscrito para o efeito, 
o qual referiu que os caminhos rurais nos Foros da Quinta apresentam um elevado estado de 
degradação, devido à ação das chuvas, sendo muito difícil a circulação nos mesmos. --------  
Mais referiu que no início do ano em curso, andou uma máquina a operar no troço entre a 
Parvorice e a Galiza, ficando o resto do caminho por arranjar. Acrescentou que não 
compreendia a razão daquele troço de caminho ser frequentemente arranjado e o seu não, 
quando também pagava impostos.  -----------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a forma como têm sido feitas algumas intervenções naquele piso, 
empurrando a terra de um lado para o outro, não resultava, porque após as chuvas surgiam 
buracos por todo o lado. Acrescentou que, antigamente, colocavam alguma terra e 
passavam com o cilindro, dando assim uma maior consistência ao piso. ------------------------  
Referiu ainda que naquela zona foram construídos valados, muros e colocadas sebes junto 
de algumas habitações, ocupando parte dos caminhos, sem que tenham sido colocadas 
calhas para o escoamento das águas, fazendo com que a mesma corra para a estrada 
danificando o piso.   -----------------------------------------------------------------------------------  
Chamou também a atenção para o mau estado do caminho para a Lagoa, onde nem de jeep 
se consegue passar, acrescentando que os caminhos alternativos àquele estavam também em 
péssimas condições.  -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu conhecer bem aqueles caminhos, nos quais já 
tinham sido feitas algumas intervenções para tapar os buracos, com recurso a trabalho 
manual, porque se tratava de caminhos onde a intervenção da motoniveladora não resultava, 
considerando que o ideal era que os caminhos fossem reparados à mão, porque desta forma 
não se mexia no que estava compactado, o que nem sempre era possível devido à redução 
de pessoal.   ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente aos valados e muros, referiu que nalguns casos foram deixados furos, mas 
não era suficiente para escoar as águas, sendo necessário aberturas maiores. -------------------  
Acrescentou que iria ver a situação com os serviços.  --------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o Senhor Vereador Albano Pereira irá fazer a avaliação da 
situação com os serviços, acrescentando que o Município tem muitos quilómetros de 
caminhos rurais, sendo que a Câmara Municipal intervêm primeiro naqueles que são 
utilizados por mais pessoas.  -------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – DEGRADAÇÃO DO PISO 
JUNTO A ROTUNDA ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor António Chainho colocou também a situação da degradação junto à Rotunda na 
entrada norte daquela Cidade, cujo piso tem muitos buracos, acrescentando que tinha 
colocado a situação ao Presidente da Junta de Freguesia, o qual não foi muito recetivo à 
mesma. Mais referiu que a responsabilidade pode não ser das autarquias, mas considerou 
que estas deverão pressionar a empresa que provocou aqueles estragos no piso. ---------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que, no dia vinte e um do mês em curso, 
esteve no local com técnicos da empresa Estradas de Portugal, onde puderam avaliar a 
necessidade de uma intervenção naquele espaço, bem como no túnel do nó das Relvas 
Verdes.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a Junta de Freguesia de Santo André e a Câmara Municipal têm 
colocado algum material no piso, para colmatar o problema e evitar maiores danos nas 
viaturas que por ali circulam.  -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que a responsabilidade das obras junto àquela Rotunda é da 
empresa Estradas de Portugal, a qual entrou em litígio com o empreiteiro a quem foram 
adjudicadas as obras, o que levou à suspensão das mesmas. Acrescentou que numa reunião 
com as EP chamou a atenção para aquela e para outras situações que se prendem com a 
suspensão das obras na via entre a Cidade de Vila Nova de Santo André e Sines e no 
IP8/A26.   --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que as EP ou chegam a um acordo com o empreiteiro para terminar a obra ou 
terão que resolver a situação no terreno de outra forma, esperando que depois da visita dos 
técnicos aos locais, sejam tomadas medidas para regularização das situações que foram 
colocadas pela Câmara Municipal, acrescentando que a empresa EP se comprometeu com a 
resolução destes problemas, até ao final do mês de fevereiro do ano em curso. ----------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia têm tentado minimizar o 
problema, despendendo dinheiro público que podia ser canalizado para outros fins, tentando 
desta forma responder às preocupações e queixas das pessoas que utilizam aquela via. ------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ACONDICIONAMENTO DE 
CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  ---------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Armando Guerreiro, inscrito para o 
efeito, o qual começou por colocar o assunto relativo ao acondicionamento de contentores 
de resíduos sólidos urbanos, na Av. D. Nuno Álvares Pereira, junto à entrada das 
instalações da Galp, considerando que aquele não era o local adequado, porque tapavam a 
visibilidade e estavam em terreno particular.  -----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que concordava que aquele local não era o mais 
adequado para a colocação dos contentores e ecopontos, esclarecendo que se tratava de uma 
situação provisória resultante da alteração que foi introduzida no estacionamento naquela 
via, o qual passou para o lado oposto. Mais informou que a situação já estava sinalizada e 
que tinham sido dadas instruções aos técnicos municipais para avaliarem outras 
localizações alternativas, acrescentando que aquele equipamento será retirado daquele local, 
o mais rapidamente possível.  -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SANTIAGO DO CACÉM – VALE VERDE – TERRENOS – ETAR DESATIVADA --  
O Senhor Armando Guerreiro referiu que, há cerca de oitos anos atrás, tinha reunido com o 
então Vereador José Rosado, a quem colocara a questão da posse do terreno onde estão as 
instalações da ETAR de Santiago do Cacém, entretanto desativada, propriedade da sua 
família.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que não era, necessariamente, a devolução do terreno que pretendiam, mas que 
o mesmo lhes fosse pago ou acordada uma permuta com outro terreno. -------------------------  
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Mais referiu que gostaria de reiterar este pedido e que o assunto fosse resolvido com 
brevidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que já tinha trocado algumas impressões com o Senhor 
Armando Guerreiro sobre este assunto e que, concretizada que foi a desativação daquela 
ETAR, ia ver com os serviços as questões técnicas inerentes ao processo de regularização 
da propriedade daquele terreno.  ---------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SANTIAGO DO CACÉM – PARQUE EMPRESARIAL – AQUISIÇÃO DE 
TERRENOS  --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Armando Guerreiro referiu que, desde há alguns anos, tem manifestado à Câmara 
Municipal, por escrito, o seu interesse na aquisição de mais alguns terrenos naquele Parque 
Empresarial (ZIL e ZAM), nomeadamente o lote junto à empresa Mármores de Santiago, o 
lote cedido à ADL que esta Associação irá devolver ao Município, bem como um lote da 
empresa Gráfica de Santiago, aguardando resposta da Câmara Municipal relativamente ao 
processo de regularização dos mesmos no que respeita aos procedimentos inerentes à sua 
transmissão, de acordo com o Regulamento Municipal em vigor. --------------------------------   
Mais referiu que foram cedidos terrenos naquele Parque, havia mais de vinte anos, sem que 
os empresários que os adquiriram construíssem nos mesmos, como está regulamentado, ao 
contrário do que tem sido a sua prática, e sem que a Câmara Municipal tenha procedido à 
reversão dos lotes. Acrescentou que, com esta afirmação, não queria dizer que não havia 
vontade da Câmara Municipal relativamente aos seus pedidos, mas que lhe parecia haver 
alguma diferença no tratamento, referindo que gostaria de obter respostas às suas 
pretensões.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal tem vindo a tomar medidas no sentido 
de melhorar a regulamentação de cedência de terrenos nos parques empresariais do 
Município, para evitar potenciais especulações com os mesmos. ---------------------------------  
Mais referiu que com a conjuntura económica que se vive, a procura por aqueles terrenos 
abrandou.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que algumas empresas têm vindo a regularizar a situação no que respeita à 
construção nos lotes que adquiriram, por pressão da Câmara Municipal, sob pena dos 
mesmos reverterem para o Município. Acrescentou que havia outras empresas que ainda 
não conseguiram concretizar os seus projetos, devido a dificuldades financeiras, existindo 
também situações pendentes de reversão de lotes, em que os superficiários recorreram para 
os tribunais. Esclareceu também que havia outras situações que tinham a ver com a 
regularização de processos que se vinham a arrastar no tempo e não de novas cedências de 
lotes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Mais referiu que a Câmara Municipal reconhecia que o Senhor Armando Guerreiro tem 
investido naquele Parque, acrescentando que, por esta razão, também tem respondido a 
outras solicitações da sua parte, nomeadamente no processo de regularização da cedência de 
uma parcela de terreno para anexar ao lote onde construiu, considerando que não existia 
qualquer razão para se sentir descriminado.  -----------------------------------------------------  
Informou também que foram poucos os interessados que apareceram na última Hasta 
Pública que a Câmara Municipal promoveu para cedência de lotes naquele Parque, apesar 
da divulgação feita junto dos inscritos. ---------------------------------------------------------------   
Acrescentou que o interesse da Câmara Municipal é de que os empresários desenvolvam as 
suas atividades e dinamizem aqueles espaços.  ---------------------------------------------------  
Relativamente ao lote cedido à ADL, o qual a Associação decidiu devolver, dado que optou 
por adquirir um pavilhão e não avançou com outros projetos que tinha previstos, referiu que 
admitia a possibilidade de conversar sobre o interesse no mesmo, demonstrado pelo 
Munícipe.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SOLICITAÇÃO DE DADOS DOS PARQUES EMPRESARIAIS DO MUNICÍPIO ---  
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O Senhor Vereador Paulo Gamito solicitou que lhe fosse fornecido um mapa dos parques 
empresariais do Município, com a indicação dos lotes ainda por construir, nome dos 
proprietários e data de aquisição dos lotes.  --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
SINES – REUNIÃO COM A AICEP GLOBAL PARQUES  ---------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu, no dia vinte e um do mês em curso, 
com a Administração da AICEP Global Parques, em Sines, para aprofundar conhecimentos 
sobre os investimentos concretizados por aquela entidade e os que tem perspetivados, tendo 
em conta a sua relevância para o Município de Santiago do Cacém, dado que grande parte 
da mão de obra é de trabalhadores residentes nas freguesias de Santo André e de Santiago 
do Cacém.   ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que teve oportunidade de visitar alguns locais onde estão previstos 
investimentos e procurou recolher contributos da experiência da gestão daquele parque  
empresarial, porque embora se trate de uma realidade diferente poderá complementar os 
parques empresariais do Município, tendo em conta que muitas empresas neles instaladas 
produzem para a plataforma industrial de Sines. ------------------------------------------------  
Referiu ainda a importância do projeto Global Find, e a possibilidade de o Município vir a 
aderir a esta plataforma informática que permitirá uma maior promoção dos parques 
empresariais do Município, no país e no estrangeiro e, consequentemente, a captação de 
mais investimento.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que foi também abordado naquela reunião a possibilidade de uma parceria 
entre o Município e a Global Parques de Sines na utilização das instalações do ex-Gabinete 
da Área de Sines (GAS).  ------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que irão prosseguir os contactos com aquela entidade para uma 
aproximação cada vez maior àquela plataforma industrial.  -------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito perguntou se havia perspetivas de investimentos naquela 
plataforma industrial. ------------------------------------------------------------------------------------   
Mais referiu que se congratulava com a visita do Senhor Presidente àquela plataforma 
industrial, considerando que era manifestamente importante que a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém e outras câmaras do Litoral Alentejano tenham uma relação próxima 
com a Global Parques, tendo em conta a importância daquele parque industrial, 
nomeadamente nos setores de atividade da metalomecânica e da soldadura, sendo um dos 
maiores do País. ------------------------------------------------------------------------------------------   
Acrescentou que os parques empresariais do Município, nomeadamente o de Santo André e 
do Cercal poderão beneficiar desta proximidade, não só no que respeitava a mão de obra, 
mas também no aprofundar do conhecimento das suas atividades através de potenciais 
visitas de investidores estrangeiros que poderá alavancar a possibilidade de negócios e de 
novos investimentos.   --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que se perspetivavam alguns investimentos nomeadamente de 
uma empresa Japonesa, da Repsol e de uma outra empresa na área dos biocombustíveis. ----  
Mais informou que aquela visita serviu também para dar a conhecer a realidade do 
Município no que respeita a infraestruturas, condições de cedência de terrenos e preços 
praticados em cada parque empresarial.  ----------------------------------------------------------  
Acrescentou que foram também abordadas questões relativas às acessibilidades ferroviárias 
e rodoviárias, principalmente a ligação à A2, e a sua importância para os investidores.  -----  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e dois de 
janeiro do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.542.112,23 € (um milhão quinhentos e quarenta e 
dois mil cento e doze euros e vinte e três cêntimos).  -----------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 178.202,64 € (cento e setenta e oito mil duzentos e 
dois euros e sessenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Retificação da proposta aprovada em reunião de Câmara de 09.01.2014 
no que respeita à descrição predial do loteamento, por erro material na expressão da 
vontade , de acordo com o artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo. ---  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da Zona de Indústria Ligeira – Lote 48 - 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 8/2013 datado de 22/11/2013 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 não foi indicada a descrição predial do lote 48, que se encontra 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 01333/30121992, tendo sido somente 
identificada a descrição predial n.º 70/19850123, que corresponde ao prédio rústico inscrito 
na matriz sob parte do artigo 43, secção M, da União das freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e S. Bartolomeu, do qual será desanexada a área de 456,75 m2 que se destina a 
aumentar a área do lote 48. -----------------------------------------------------------------------------  
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 o 
aforma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado". ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FERNANDO ALBERTO MARQUES GIL -------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de Redução da fatura nº 001/29251/2013 na tarifa Resíduos 
Urbanos ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Courela Nova do Cartaxo, Santo André --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis da área Administrativa de Águas e Saneamento da 
Divisão de Ambiente e Saneamento Básico. ---------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o reembolso ao requerente no valor de 37,56€ através de depósito 
bancário (valor que corresponde à diferença do que pagou de 38, 34 € e o que poderia ter 
pago caso não ocorresse a rotura, no valor de 0,78€). ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a informação nº 154/DASB/2013 (Reparação de tubos 
de abastecimento de água, danificado devido a temporal). -----------------------------------------  
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 dez minutos. --------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
 
 
 

________________________________________________ 


