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ATA NÚMERO DEZ, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E CATORZE ----  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos seis dias do mês de março 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 nove, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  -----------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -------------------------------------  
SESSÃO PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
DAS CONDIÇÕES DE AMBIENTE NATURAL E PROTEÇÃO DOS SISTEMAS 
COSTEIROS, EM SANTO ANDRÉ  ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que esteve presente, acompanhado do Senhor 
Vereador Albano Pereira, na Sessão Pública de apresentação do projeto mencionado em 
epígrafe, pela Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do 
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, S.A., a qual teve lugar no dia cinco do mês em 
curso, na Sala de Convívio de Brescos, tendo sido bastante participada. --------------------------  
Mais informou que o projeto em causa visava nomeadamente a requalificação e proteção 
ambiental daquele espaço, bem como o reordenamento do estacionamento e acessos à praia 
da Costa de Santo André, de forma a proteger a duna e a criação de condições para a sua 
reposição natural.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
Informou que foi levantado um conjunto de questões pelos participantes e que foi 
particularmente discutida a situação do estacionamento junto ao Cruzeiro, acrescentando 
que existe uma situação de litígio entre o Município e particulares relativa a propriedade 
dos terrenos destinados àquele parque, os quais intentaram uma ação contra o Município 
alegando que têm cadernetas que lhes conferem a posse dos terrenos, sendo que o 
Município também possui documentos que provam que os terrenos são municipais, não 
estando os terrenos registados na Conservatória, tendo a Câmara Municipal apresentado 
disponibilidade para dialogar com os interessados sobre o assunto. --------------------------------  
Informou ainda que foi também colocada a preocupação da possível insuficiência dos 
lugares de estacionamento previstos, acrescentando que se trata de uma situação que não 
poderá ser resolvida nesta fase, porque será necessário proceder à expropriação de terrenos, 
processo que é demorado.  --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que sempre defendeu a requalificação da Lagoa, 
para que a mesma voltasse a ter a vida que teve noutros tempos, acrescentando que a Costa 
de Santo André a par do Porto das Carretas, são as únicas frentes de praia do Município, as 
quais devem ser preservadas, fazendo com que as pessoas as frequentem com espírito de 
cidadania, de forma a manter um equilíbrio sustentado com a natureza. --------------------------  
Acrescentou que alguma coisa tem que ser feita e da melhor forma possível, no sentido de 
uma boa coabitação das pessoas, da atividade económica e da defesa do espaço público, 
embora algumas intervenções não sejam da competência da Câmara Municipal, mas de 
outras entidades públicas.  ------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PEDIDO DE REUNIÃO  --------------------------------------------------------------------------------   
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor João Pereira, inscrito para o efeito, o 
qual questionou sobre o agendamento de uma reunião com o Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, solicitada pelo coordenador da secção local de Santiago do Cacém do Partido 
Socialista.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que desconhecia aquele pedido de reunião e que iria ver o 
assunto com o seu Gabinete de Apoio, no sentido do agendamento da reunião. ------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia cinco de março 
do corrente ano, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 511.550,35 € (quinhentos e onze mil quinhentos e 
cinquenta euros e trinta e cinco cêntimos) --------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 315.201,44 € (trezentos e quinze mil duzentos e um 
euros e quarenta e quatro cêntimos) ---------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------------  
ENTIDADE: DECO – ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR  ---------  
ASSUNTO: Relatório de atividades 2013 -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Évora --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente ----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do relatório de Atividades referente ao ano de 2013, alusivo 
aos atendimentos aos consumidores realizados no âmbito do Protocolo celebrado entre a 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral – CIMAL e a Associação para a Defesa do 
Consumidor DECO. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Catorze/Dois Mil e Dezassete.   -------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Catorze/Dois Mil e Dezassete, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois 
de rubricado pelos Membros do Executivo.  -----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, 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: Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Catorze. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número vinte e cinco, 
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ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de 
fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, 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. ---------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que o seu 
sentido de voto se devia ao facto de entender que cabia ao Executivo as modificações do 
Orçamento, desde que não implicassem alterações significativas aos documentos 
aprovados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -------------------------------------  
ASSUNTO: Anulação da atribuição dos lotes nº 21 e 22 da Expansão 0 do Parque 
Empresarial do Cercal do Alentejo -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-01/GAGF/SAP/2012 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Revogar a Deliberação de Câmara de oito de novembro de dois mil e doze, 
referente à atribuição dos lotes nº 21 e 22 da Expansão 0 do Parque Empresarial do Cercal 
do Alentejo, ao Senhor Carlos Manuel Guerreiro Medinas. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Devido ao incumprimento do estabelecido no Regulamento 
Municipal de Gestão dos Parques Empresariais de Município de Santiago do Cacém. ---------  
2. De acordo com a alínea g) do nº 1 do artº 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da Minuta do Contrato de Aquisição de Viatura de Recolha 
de Resíduos Sólidos Urbanos ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 08.02/2013 da Secção de Aprovisionamento e Património. -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Aquisição de uma Viatura de 
Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, a celebrar com a empresa “Auto – Sueco, Lda, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número vinte e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Em 13 de fevereiro do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação do fornecimento em referência à empresa “Auto – Sueco, Lda.”, 
tendo o adjudicatário comprovado já a prestação da caução exigida. ------------------------------  
2. Ao abrigo do disposto no nº 1do artigo 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ----------------------  
Uma Abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 2014 ------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de apoio para as comemorações do dia Internacional da Mulher ----  
REFERÊNCIA: Informação nº 1/COCDIM/2014 ---------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa constante da informação em anexo. ------  
2. Aprovar a comparticipação nas despesas inerentes à realização das iniciativas previstas, 
cujo valor se estima em 500 € (IVA incluído).---------------------------------------------------------  
3. Aprovar a dispensa de funcionárias durante o horário das comemorações.---------------------  
4. Aprovar a prestação de apoio logístico à iniciativa, nomeadamente: na realização das 
iniciativas no Auditório Municipal António Chainho; reportagem fotográfica e cedência de 
transporte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: As mulheres do Município de Santiago do Cacém, comemoram 
anualmente o Dia Internacional da Mulher, através da realização de iniciativas, e cuja 
organização é da responsabilidade da Comissão constituída para o efeito. ------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO --------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 04/SAC/DSC/2014 da Divisão de Cultura e Desporto 
com o Processo número 02/SAC/DCD/2014-32.1.1 --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros) 
para a AJAGATO – Associação Juvenil Amigos do Gato, como forma de apoio à 15ª 
Mostra Internacional de Teatro de Santo André. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Mostra Internacional de Teatro de Santo André é uma mais valia 
para o Município, quer através da captação de novos públicos, quer através da oferta 
diversificada que apresenta na sua programação. ------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 13 de setembro. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que o seu 
sentido de voto, em propostas similares, tinha sido sempre de abstenção, porque, ao 
contrário da presente, não tinha existido rigor nas informações que as sustentavam sobre os 
apoios em causa, e não era indicado o histórico dos mesmos.  -----------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -------------------------------------  
ASSUNTO: Resinagem de Pinheiros 2014 ----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Vila Nova de Santo André -----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01.04-03/2014 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar ao Senhor Jorge da Costa Lameiro por 0,56€ por cada incisão, 
acrescido de IVA à taxa legal e nas restantes condições do concurso, aprovadas na reunião 
de Câmara Municipal de treze de fevereiro de 2014. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Proposta mais favorável. A proposta apresentada pela empresa 
Repsol, Resinas, S.A, era de 0,51 € por incisão. -------------------------------------------------------  
2. A base de licitação era de 0,40€ por incisão, e o número de incisões colocadas a concurso 
era aproximadamente de 12.000 bicas para o Pinhal do Concelho e 4.000 bicas para a 
ZIL/ZAM de Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------  
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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 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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