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ATA NÚMERO OITO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
CATORZE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte dias do mês de fevereiro 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 e Francisco Maria Carrajola de Sousa, 
Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira. -------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 sete, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 
Paulo Gamito, por não ter estado presente. ------------------------------------------------------------ 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA------------------------------------ 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Albano Pereira. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  ------------------------------------ 
PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor João Filipe da Silva Pereira, inscrito 
para o efeito, o qual referiu que consultou o Plano de Urbanização de Santiago do Cacém, 
que se encontra no período de discussão pública, e que verificou que o Monte Valinho - 
Cumeadas, local onde residem cerca de doze famílias não foi abrangido pelo PU. Pelo que 
questionou se não seria possível o PU abranger aquele.  ---------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que no momento não lhe seria possível dar uma resposta dado 
não ter de memória o que está definido para aquele local. Mais acrescentou que estão a ser 
analisadas várias questões com a CCDRA, Comissão de Coordenação Desenvolvimento 
Regional do Alentejo, sobre algumas alterações necessárias ao PU. ------------------------------ 
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor João Pereira, que apresentasse por escrito a 
situação do Monte Valinho, para que a mesma pudesse ser analisada com a CCDRA. -------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
fevereiro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.339.531,30 € (um milhão trezentos e trinta e nove 
mil quinhentos e trinta e um euros e trinta cêntimos). ----------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 180.527,67 € (cento e oitenta mil quinhentos e vinte 
e sete euros e sessenta e sete cêntimos). --------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Preçário de expositores na Santiagro 2014 ----------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 6/DSCT/2014 ------------------------------------------------ 
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APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o preçário de expositores na Santiagro de 2014. ------------------------- 
Módulo no pavilhão de exposições ---------------------3x3 m2 -----------------184,01 € ---------- 
Módulo no Pavilhão por m2 -------------------------------------------------------  20,45 € ----------- 
Stand de rua -----------------------------------------------3x3 m2 -----------------184,01 € ----------- 
Tasquinha -------------------------------------------------3x3 m2  -----------------241,82 € ---------- 
Tasquinhas CA ---------------------------------------------------------------------- 303,32 € ---------- 
Restaurante do pavilhão de exposições--------------------------------------------303,32 € ---------- 
Terrado por m2-----------------------------------------------------------------------    2,46 € ----------- 
Estes valores incluem taxa de IVA (23%) ------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto: Manter uma importante fonte de receita, tendo como 
objetivo estimular a participação de um maior número de expositores. --------------------------- 
De Direito: Alínea e) do nº 1 artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro.  ----------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, eleitos da CDU. ----------------------------- 
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: Preçário de entrada na “Santiagro 2014” e cedência de convites a 
expositores e instituições convidadas ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 7/DSCT/2014 ------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1- Aprovar os seguintes valores das entradas na “Santiagro de 2014” ---------- 
a) Dia 30 de maio (6ª feira) – 2,00 € por unidade; ---------------------------------------------------- 
b) Dia 31 de maio (Sábado) – 2,00 € por unidade; --------------------------------------------------- 
c) Dia 1 de junho (Domingo) – 2,00 € por unidade; ------------------------------------------------- 
d) Bilhete de entrada para 3 dias – 4,00 por unidade; ------------------------------------------------ 
e) Crianças com idades a partir dos 13 anos inclusive – 2,00 € por unidade --------------------- 
2. Aprovar a cedência de convites: --------------------------------------------------------------------- 
a) Expositores (pavilhão e terrado) – 5 unidades por stand de 3x3; ------------------------------- 
b) Tasquinhas – 5 unidades por tasquinha de 3x3; --------------------------------------------------- 
c) Tasquinhas CA e restaurantes – 10 unidades por espaço de restauração; ---------------------- 
d) Terrado – 2 unidades por utilizador; ---------------------------------------------------------------- 
e) Participantes em iniciativas – 2 unidades por participantes -------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto: Manter uma importante fonte de receita, potenciando 
igualmente uma solução mais economicamente adequada ao poder de compra dos cidadãos; 
Manter a cedência a título gratuito de convites aos expositores e instituições convidadas; ---- 
De Direito: Alínea e) do nº 1 artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro.  ----------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, eleitos da CDU. ----------------------------- 
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: Horário de funcionamento da “Santiagro 2014” ---------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 8/DSCT/2014 ------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1- Aprovar o seguinte horário de funcionamento da “Santiagro de 2014”------ 
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a) Pavilhão de exposições, terrado inferior e pavilhão de exposição animal: -------------------- 
Dia 30 de maio (Sexta-feira): das 10h00 às 01h00; -------------------------------------------------- 
Dia 31 de maio (Sábado) das 10h às 01h00; ---------------------------------------------------------- 
Dia 1 de junho (Domingo) das 10h às 00h00 --------------------------------------------------------- 
b) Terrado superior (zona de animação): -------------------------------------------------------------- 
Dia 30 de maio (Sexta-feira): das 10h00 às 04h00; -------------------------------------------------- 
Dia 31 de maio (Sábado) das 10h às 05h00; ---------------------------------------------------------- 
Dia 1 de junho (Domingo) das 10h às 02h00 --------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto: Manter o intuito de serem criadas mais oportunidades de 
negócio aos expositores e empresários; ---------------------------------------------------------------- 
De Direito: Alínea e) do nº 1 artº 33 da Lei 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 e Norberto Barradas, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Normas de participação para a “Santiagro 2014” -------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 20/DSCT/2014 ---------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1- Aprovar as seguintes normas de participação na Santiagro de 2014: -------- 
a) Enquadramento; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Participação; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
c) Áreas de expositores/condições; --------------------------------------------------------------------- 
d) Identificação dos stands/espaços expositivos; ----------------------------------------------------- 
e) Inscrições; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) Horário do evento -------------------------------------------------------------------------------------- 
g) Montagem e desmontagem --------------------------------------------------------------------------- 
h) Locais de exposição e venda  ------------------------------------------------------------------------- 
i) Preçários dos espaços ---------------------------------------------------------------------------------- 
j) Circulação de viaturas ---------------------------------------------------------------------------------- 
K) Regras de higiene e segurança alimentar ----------------------------------------------------------- 
l) Obrigação do expositor  ------------------------------------------------------------------------------- 
m) Cedência de títulos gratuitos para expositores ---------------------------------------------------- 
n) Disposições finais. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número vinte e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto: Manter o intuito de melhorias que gradualmente se têm 
introduzido considerando o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao 
evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De Direito: Alínea e) do nº 1 artº 33 da Lei 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 e Norberto Barradas, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Ata de 2014-02-20                                                                                              4 de 5 

ASSUNTO: Alteração de utilização de bancas no Mercado Municipal de Santiago do 
Cacém ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de Sustentabilidade 
e Competitividade do Território / 2014. --------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 23/02/2013, relativa à 
utilização das bancas nº 49 e 50 do Mercado Municipal de Santiago do Cacém; ---------------- 
2. Autorizar a utilização das bancas nº 43 e 44 do Mercado Municipal de Santiago do 
Cacém, para ocupação do tipo diária, pela empresa Dom Keijo, Lda., contribuinte nº 
508726751, para desenvolvimento da atividade económica de comercio de produtos 
alimentares, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas 
em vigor na área do Município. ------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Em conformidade com o solicitado pelo requerente; -------------------- 
2. 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. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Atribuição de Topónimo --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra, Município de Santiago do Cacém  ------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 30/DOGU/SAL/2014 – Processo 128-STC – Toponímia, 
da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos  --------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Topónimo “Escadinhas do Colégio” ------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea ss) do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO CORAL E INSTRUMENTAL OS AFLUENTES DO SADO ---- 
ASSUNTO: Apoio 2013 – Transferência de Verba ----------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 22/SAC/DSC/2013 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 648,00€ (seiscentos e quarenta e 
oito euros) para o Grupo Coral e Instrumental Os Afluentes do Sado destinada a apoiar as 
atividades desenvolvidas em 2013. --------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual. -------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, 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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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 vinte e cinco minutos. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------------------ 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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O Secretário da Reunião 
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