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ATA NÚMERO NOVE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL 
E CATORZE --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e sete 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, 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 oito, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 
Albano Pereira, por não ter estado presente. ---------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
REUNIÃO COM O SENHOR MINISTRO DA SAÚDE  ---------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no dia vinte de fevereiro, integrou uma 
delegação da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), que reuniu com o 
Senhor Ministro da Saúde, Paulo Macedo, e com dois Secretários de Estado, aos quais 
transmitiram as suas preocupações sobre os problemas da prestação de cuidados de saúde 
primários e hospitalares, bem como da falta de médicos no Litoral Alentejano. ---------------  
Mais referiu que no ano de 2013, foram abertas sessenta e oito vagas para colocação de 
médicos na região, tendo sido apenas preenchidas cinco. Tendo acrescentado que em 
concursos internos é difícil as vagas serem preenchidas, pelo que solicitaram ao Senhor 
Ministro a aberturas de concursos externos.  -----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que informaram também o Senhor Ministro que para além da 
falta de médicos, também faltam outros profissionais de saúde, como enfermeiros, 
administrativos e auxiliares. Referiram ainda a preocupação da falta de médicos de algumas 
especialidades, sobretudo de psiquiatria, tendo em conta que o Litoral Alentejano é uma das 
Regiões com mais suicídios do país, e neurologia outra das especialidades que consideram 
essencial na região.  -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que também foi colocada a situação da necessidade de efetuar 
obras nas urgências do hospital, dado o espaço existente estar subdimensionado para as 
necessidades. O Senhor Ministro informou da intenção de proceder a essa remodelação, no 
entanto as obras estão condicionadas à existência de fundos comunitários, uma vez os 
valores rondam os dois milhões de euros.  --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VISITA AO MUNICÍPIO DA SENHORA EMBAIXADORA DE CUBA EM 
PORTUGAL ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no dia vinte de fevereiro, a Senhora 
Embaixadora de Cuba em Portugal, Johana de la Torre, visitou o Município de Santiago do 
Cacém, tendo referido que é objetivo garantir as parcerias já existentes em relação à 
permanência dos médicos Cubanos no Concelho, pelo menos mais um ano. -------------------  
O Senhor Presidente referiu que um quarto da população do Concelho de Santiago do 
Cacém não tem médico de família, e que a situação seria mais grave sem os três médicos 
cubanos que se encontram atualmente a prestar cuidados de saúde no Concelho.  -------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ESTRADA DE SANTA CRUZ – CORTE DE ARVORES  -----------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Palminha, inscrito para o efeito, o 
qual referiu que a Câmara Municipal efetuou o corte de várias árvores na cidade, pelo que 
pretendia saber se também iriam cortar as árvores que se situam na estrada de Santa Cruz. 
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que foi feito o corte de várias árvores na cidade 
por estarem a causar problemas aos residentes e outras por estarem em  risco de caírem, no 
entanto os técnicos consideraram não ser necessário proceder ao corte dos cedros da Estrada 
de Santa Cruz. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor José Palminha referiu que os Cedros só causam prejuízo aos residentes daquele 
local, pois para além do lixo que fazem deitam resina o que estraga a pintura dos carros, 
pelo que solicita que a Câmara Municipal proceda ao seu abate à semelhança do que fez 
noutros locais da cidade. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que não se pode cortar todas as árvores pois elas 
são necessárias, no entanto irá analisar o pedido do Senhor José Palminha. --------------------  
O Senhor Presidente referiu que procedeu-se ao abate de um conjunto de árvores que 
estavam em risco de caírem, ou a causar danos, mas que irão ser substituídas por outras, em 
relação ao pedido do Senhor José Palminha referiu que irá ser avaliado. ------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSINATURA DE ACORDO COLETIVO DE ENTIDADE EMPREGADORA 
PÚBLICA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no dia vinte e um de fevereiro, foi assinado 
o Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) entre a Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local 
(STAL), para a continuação das trinta e cinco horas semanais de trabalho. ---------------------  
Mais referiu que sempre foi intenção do executivo manter as trinta e cinco horas de 
trabalho, pelo que tudo farão dentro do quadro legal para que assim seja. Salientado que o 
Tribunal Constitucional fez referencia para que as quarenta horas seja o limite máximo, 
pelo que este executivo considera que não existe a necessidade de atingir esse limite, uma 
vez que os serviços funcionam oito horas diárias, pois não encerra à hora de almoço. --------  
Mais referiu que trabalhar mais uma hora diária não seria uma mais valia, pelo contrário, 
traduzir-se-ia em mais custos de funcionamento.----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que nesta matéria e noutras respeitantes ao 
Município a força politica que representa tem outro entendimento. Mais acrescentou que 
atendendo ao período que se vive em Portugal, neste momento é necessário tomar decisões 
de acordo com o período de excepção que se vive, e não levantar bandeiras 
desnecessariamente. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu considerar não existirem ganhos para a autarquia, por se 
trabalhar mais uma hora e que esta medida seria mais um roubo aos direitos dos 
trabalhadores que para além de receberem menos teriam ainda de trabalhar mais.-------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu ser necessário levantar bandeiras quando são 
atacados os direitos dos trabalhadores. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
fevereiro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 749.645,53 € (Setecentos e quarenta e nove mil 
seiscentos e quarenta e cinco euros e e cinquenta e três cêntimos). -------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 316.691,11 € (Trezentos e dezasseis mil seiscentos e 
noventa e um euros e onze cêntimos) - ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Ata de 2014-02-27                                                                                              3 de 6 

----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DA FEIRA DOS SALDOS – JOANA 
SIMÕES --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado pela Câmara Municipal -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pela organização, à Câmara 
Municipal pela colaboração e disponibilidade para realização da Feira dos Saldos no 
passado dia 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro. --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: OS KOTAS BIKE TEAM -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de Isenção de Taxas -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a Informação nº 10/2014 do Serviço 
Municipal de Desporto da Divisão de Cultura e Desporto -----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de 18/02/2014, referente ao ato administrativo de 
autorização de isenção do pagamento de licenciamento da prova Desportiva, no valor de 
15,35€ (quinze euros e trinta e cinco cêntimos) ao abrigo nº 2 do Artº 6º do Regulamento de 
Taxas, relativo à realização da 5ª Maratona BTT “Rota do Casqueiro”, no dia 23 de 
fevereiro de 2014, praticado pelo Presidente da Câmara, Álvaro Beijinha, em 27 de 
fevereiro de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Considerando a importância que a Associação de Ciclismo do 
Distrito de Setúbal e a Associação “Os Kotas Bike Team”, tem revelado na dinamização e 
promoção da atividade desportiva, nomeadamente na modalidade de BTT e Atletismo, 
constituindo um elemento de importância significativa no processo desenvolvimento 
sustentado do Município de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------  
Este tipo de evento, são importantes para a região e Instituição que os desenvolve, dando-
lhe notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o turismo da nossa 
região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com mais de 500 participantes inscritos a 5ª Maratona BTT “Rota do Casqueiro”, revela-se 
de extrema importância para a economia local, dado que muitos betetistas fazem-se 
deslocar em família optando por pernoitar nas unidades hoteleiras do Concelho. --------------  
2. É competente para a isenção de Taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no 
nº 2 do artº 6º do Regulamento Municipal de Taxas. -----------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------   
ASSUNTO: Aquisição de viatura de recolha de Resíduos Sólidos Urbanos. --------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero dois, do ano de dois mil e catorze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a abertura de procedimento de consultas aos cocontratantes do 
Acordo Quadro de Veículos, Automóveis e Motociclos – Lote 13 – (Aquisição de veículos 
pesados de mercadorias, chassis-cabine, para construção e trabalhos pesados), celebrado 
pela Agência Nacional de Compras Públicas E.P.E. /ANCP), para aquisição de uma viatura 
de recolha de recolha de resíduos sólidos urbanos, com um preço base de 154.450,00 €, a 
que acrescerá o I. V. A. à  taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar o convite e o caderno de encargos, documentos que são dados como 
reproduzidos na presente ata com o número vinte e dois, ficando arquivados na pasta anexa 
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ao livro de atas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três – Designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no nº 1 do 
art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição: --------------  
Presidente – Dr. José Pereira Gonçalves, -------------------------------------------------------------  
Vogal – Eng. Nuno Franco, -----------------------------------------------------------------------------  
Vogal – Eng. Silvia Barros, -----------------------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – Eng.ª Susana Espada, ---------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – Sr. Octávio Gonçalves. -------------------------------------------------------------  
Quatro – Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente seja substituído pelo vogal Nuno 
Franco. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco – Que a competência para prestar esclarecimentos sobre as peças do procedimento, 
seja delegada no júri, nos termos do previsto no nº 2 do art.º 69.º do CCP. ---------------------  
FUNDAMENTOS: O órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara 
Municipal, no uso de competência própria, estabelecida na alínea b) do nº 1 do artº 18º do 
Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea f) do 
nº 1 do artº 14º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e nas alíneas f) e dd) do nº 1 do 
art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 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. --------------------  
Um voto contra, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Paulo Gamito foi apresentada a 
seguinte declaração de voto: “Voto contra não a aquisição em si, mas porque não vejo 
explicados os benefícios decorrentes de renovar a frota, e existindo alternativas à aquisição, 
porque não analisar e ter em conta outras opções que não a aquisição”. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, 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 vinte e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Atribuição de Topónimo e Números de Polícia – Santa Cruz -----------------  
LOCALIZAÇÃO: União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra, Município de Santiago do Cacém  ------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 39/DOGU/SAU/2014 – Processo 18-STC/2013 – 
Toponímia, da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos  --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os Topónimos  e números de polícia para as seguintes artérias: ------  
Largo da Igreja --------------------------------------------------------------------------------------------  
Travessa da Cordeira  ------------------------------------------------------------------------------------  
Rua 25 de Abril – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A. --------------------------------------------------  
Rua do Menino do Freixo: 1, 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. -----------------------  
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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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Atribuição de Números de Polícia – Rua Camilo Castelo Branco – 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra, Município de Santiago do Cacém  ------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 40/DOGU/SAU/2014 – Processo 132-STC/2013 – 
Toponímia, da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos  --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os números de polícia para a Rua Camilo Castelo Branco: -----------  
Rua Camilo Castelo Branco: 18, 21, 23. --------------------------------------------------------------  
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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Santiagro/2014 – Patrocínios. --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um - zero seis, do ano de dois mil e catorze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de procedimento com vista à obtenção de 
patrocínio para a Santiagro/2014, a realizar de 30 de maio a 1 de junho, em Santiago do 
Cacém, junto das principais cervejeiras nacionais.  -------------------------------------------------  
Dois -  Efetuar convites às seguintes entidades: ------------------------------------------------------  
- UNICER BEBIDAS, SA. E ---------------------------------------------------------------------------  
- SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, SA. ----------------------------------  
Três – Que em troca do patrocínio a obter, o Município ceda à entidade que vier a ser 
escolhida as seguintes contrapartidas:   ---------------------------------------------------------------  
- O exclusivo da venda de bebidas aos expositores de bares e restaurantes presentes na 
Santiagro/2014; -------------------------------------------------------------------------------------------  
- A promoção e divulgação do logótipo no programa oficial da feira; ---------------------------  
- A possibilidade de colocação de até quatro faixas publicitárias no Picadeiro Principal de 
concursos e espetáculos equestres; --------------------------------------------------------------------  
- A possibilidade de colocação de até três insufláveis no recinto da feira;-----------------------  
- A possibilidade de instalação de um ou dois postos de venda de produtos exclusivos na 
zona de bares e tasquinhas.  -----------------------------------------------------------------------------  
Quatro – Que o critério de seleção do patrocinador seja o da proposta de valor mais 
elevado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco – Que o júri que irá analisar e avaliar as propostas tenha a seguinte constituição: -----  
Presidente – Dr. José Pereira Gonçalves; -------------------------------------------------------------  
Vogal – Drª Maria Helena Lourenço; -----------------------------------------------------------------  
Vogal – Drª Alexandra Gonçalves ---------------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – Sr. Octávio Gonçalves --------------------------------------------------------------  
Vogal suplente – Sra. Dora Moreira  ------------------------------------------------------------------  
Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente, seja substituído pela vogal Drª Maria 
Helena Lourenço. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea ff) do nº 1 do artº 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 quarenta 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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