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ATA NÚMERO DEZASSEIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSETE DE ABRIL DE 
DOIS MIL E CATORZE -----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezassete dias do mês de abril de dois mil e catorze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria 
Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Norberto Valente Barradas, 
Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de 
se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Daniela Martins e 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quinze de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Paulo Gamito. -------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
REMOÇÃO DE LAMAS OLEOSAS NO ATERRO DA MARIA DA MOITA ----------  
O Senhor Vereador Albano Pereira, informou que no dia dezasseis de abril esteve com o 
Senhor Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da 
Silva, numa visita ao Aterro da Maria da Moita, onde estão a decorrer os trabalhos de 
remoção das lamas oleosas. -----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que os trabalhos estão a avançar a bom ritmo faltando apenas remover as lamas 
de três lagoas, no entanto existe a preocupação da contaminação do subsolo e do aquífero, 
pelo que se está a proceder à monitorização da contaminação das argilas da base das lagoas. 
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu ainda que já foi retirado cerca de três centímetros 
de espessura de argilas das bases das lagoas onde se encontravam as lamas, mas que existe 
registo de contaminação a cerca dos setenta centímetros.  -----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de 
abril do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 991.762,90 € (novecentos e noventa e um mil 
setecentos e sessenta e dois euros e noventa cêntimos). --------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 180.838,87 € (cento e oitenta mil oitocentos e trinta e 
oito euros e oitenta e sete cêntimos) -------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: HELIODORO PARREIRA VARELA. ------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração do objeto do direito de superfície - Lote nº 1, Expansão III da 
Zona de Indústria Ligeira. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 135/2000 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a alteração do objeto do direito de superfície sobre o Lote n.º 1 da 
Zona de Indústria Ligeira, Expansão III em Vila Nova de Santo André, descrito na C.R.P. 
sob a ficha n.º 03056/211096, e inscrito na matriz urbana sob o artigo 4 591º, da freguesia 
de Santo André, de “Gestão, formação, fiscalização e comissionamento de instrumentação e 
automação de control industrial e eletricidade, consultadoria, elaboração de projetos de 
engenharia” para “Serviços e Armazém”. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------  
2 - Nos termos do nº 2 do artigo 1º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com escritura de 
compra e venda em Direito de Superfície, lavrada no Cartório Notarial de Santiago do 
Cacém em 28/09/2000. ----------------------------------------------------------------------------------  
3 - De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 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: Cedência de Alojamento a Estagiários do Curso de Medicina da 
Universidade do Algarve. -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-03.01/2014 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por comodato, da Fração “G”, do prédio urbano 
inscrito na matriz sob o artigo 3 107º da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao 
3º Esquerdo do Bloco C, sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do 
Cacém, à Senhora Joana Filipa dos Reis Guiomar e ao Senhor Manuel Luís Santos 
Machado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número sessenta, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 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: Cedência de Alojamento a Estagiários do Curso de Medicina da 
Universidade do Algarve. -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04-03.01/2014 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por comodato, da Fração “A”, do prédio urbano 
inscrito na matriz sob o artigo 3 107º da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao 
R/Ch Esquerdo do Bloco C, sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do 
Cacém, aos senhores Jorge Manuel Rodrigues Fernandes e Igor Miguel Adriano Glória. ----  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número sessenta e um, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário 
da Reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DAS LAGES DO PICO --------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento – Dispensa de técnico superior Fernando Malão ------------  
LOCALIZAÇÃO: Lages do Pico --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Oficio com o registo de entrada nº 2578 de 05.03.2014 ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento do Município das Lages do Pico 
referente à dispensa do técnico superior Fernando Malão. -----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Aprovar a constituição do júri do Prémio Nacional de Conto Manuel da 
Fonseca ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 1/33.2.2/DCD/SMBA/2014 da Divisão de Cultura e Desporto 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração da proposta de constituição do Júri da X edição do 
Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca a decorrer no presente ano. São propostos 
para integrar o mencionado júri o representante Institucional da APE – Associação 
Portuguesa de Escritores, o Dr. João Morales e a Mestre Paula da Graça Rodrigues. ---------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto no artigo 2º do regulamento do Prémio 
Nacional de Conto Manuel da Fonseca, Aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 
24 de fevereiro de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE   ------------------------------------------  
ASSUNTO: 16ª Edição raid BTT  -------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 27/DCD/DESP/14. 38.1.5 e Proc. 4/TL/PROVA DESP./14  ---------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas   ---------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do Raid BTT promovido pela Associação “Futebol 
Clube Alvaladense” no dia 18 de maio de 2014, através da isenção do pagamento de taxas 
relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no valor de 15,39€.    --------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: - A Associação ”Futebol Clube Alvaladense” Tem-se 
revelado uma coletividade importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, 
nomeadamente BTT e futebol, constituindo-se como elemento de importância significativa 
no processo de desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do Cacém. -----------  
- O evento a realizar é importante para a região, pela promoção turística que dela faz, bem 
como para a economia local.----------------------------------------------------------------------------  
De Direito:- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
CERCAL DO ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.204,15 € (três mil 
duzentos e quatro euros e quinze cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários Cercal do Alentejo. -----------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
Dois – Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------  
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas onze horas e vinte minutos. ----------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
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