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ATA NÚMERO VINTE E CINCO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SEIS DE JUNHO DE 
DOIS MIL E CATORZE -----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e seis dias do mês de junho 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, 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 Vereador 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, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte 
e quatro de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
RUTURA DE CANALIZAÇÃO – FATURAÇÃO DE ÁGUA --------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Munícipe inscrita para o efeito, Senhora 
Deolinda Reis Simões, a qual veio expor uma situação de rutura na canalização da sua 
moradia, detetada pelo leitor, funcionário da Câmara Municipal. Rutura que não terá 
resultado de negligência da sua parte, por falta de manutenção, tendo em conta os anos da 
canalização, mas da qual resultou um registo anormal de consumo de água e 
consequentemente a faturação de uma importância muito elevada. ------------------------------   
Acrescentou que não queria fugir às suas responsabilidades nem queria um tratamento de 
exceção, mas que fosse procurada uma solução adequada e equitativa para esta situação 
anómala, a qual, na sua opinião e de acordo com o parecer que solicitara à entidade 
reguladora ERSAR, passava pela aplicação do terceiro escalão previsto no Regulamento. ---  
Concluiu, agradecendo o bom relacionamento com a Câmara Municipal, na pessoa do 
Senhor Presidente, no sentido da melhor resolução deste assunto. -------------------------------  
O Senhor Presidente informou que reunira com a Requerente, em vinte e oito de maio do 
ano em curso, para tratar deste assunto, relativamente ao qual a Câmara Municipal 
deliberou não cobrar a taxa de resíduos correspondente ao volume anómalo de água 
faturada, bem como o escalonamento do pagamento do restante valor. Contudo, perante a 
solicitação da Munícipe de redução do valor relativo ao volume de água que resultou 
daquela rutura, solicitara aos serviços para reavaliarem a situação, tendo despachado, no dia 
dois do mês em curso, no sentido do valor a cobrar ser feito com base num escalão 
intermédio, o terceiro escalão, decisão que acabou por ir ao encontro do parecer da ERSAR, 
acrescentando que se entendeu que esta solução era mais equitativa para a Requerente e 
para o Município.  
Mais informou que o assunto estava agendado para a presente reunião no sentido da Câmara 
Municipal deliberar a aplicação do terceiro escalão e consequente alteração do   plano de 
pagamentos do valor faturado.  -----------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENCERRAMENTO DE ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO NO MUNICÍPIO -----------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia vinte e quatro do mês em curso, 
recebeu a informação da Direção Regional de Educação do Alentejo – DREA, de que das 
quatro escolas no Município que tinham sido assinaladas pelo Ministério da Educação para 
encerrarem no próximo ano letivo, só a Escola de Brescos seria encerrada, dado que não 
tinha alunos inscritos, e que as outras três escolas, do Arealão, S. Bartolomeu da Serra e S. 
Domingos, continuarão a funcionar.  -----------------------------------------------------------------  
Acrescentou que se congratulava com o recuo por parte do Governo nesta matéria, indo ao 
encontro do parecer da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de Educação, decisão 
que beneficiava as acrianças e as comunidades onde residem, esperando que para o próximo 
ano o Ministério não venha novamente com a proposta de encerramento daquelas escolas. 
Mais informou que no dia anterior à comunicação da DREA tinham sido remetidos ofícios 
a várias entidades, nomeadamente aos agrupamentos de escolas e  aos grupos 
parlamentares, dando conhecimento da deliberação da Câmara Municipal e do Conselho 
Municipal de Educação sobre o assunto.  -------------------------------------------------------------   
Acrescentou que foi necessário realizar um plenário em S. Domingos para esclarecer a 
população, dado que se espalhou a notícia de que a Câmara Municipal ia encerrar a Escola, 
quando esta não tem essa competência e estava contra a decisão do Ministério de 
encerramento da mesma.  ------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FALTA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO -------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que abordou este assunto com a Senhora 
Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano 
(USL) dado que tinha saído na Comunicação Social a notícia de que iam encerrar serviços 
no Hospital do Litoral Alentejano. Acrescentou que aquela responsável esclareceu que o 
que estava a acontecer era a agregação de alguns serviços e que precisavam de mais 
dezanove enfermeiros, mas que a situação mais gritante era a falta de auxiliares, estando em 
falta mais de meia centena, sendo que o processo de recrutamento implicava muitos atos 
burocráticos, o que demorava muito tempo, pondo em causa o funcionamento daquele 
Hospital.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a Freguesia de Cercal do Alentejo não tinha médico de família havia 
dois meses, porque o médico Cubano que ali prestava serviço foi de férias e não voltou. 
Acrescentou que se esta situação não se alterar mais pessoas ficarão sem médico de família, 
com a agravante da previsão de aposentação de profissionais que prestam serviço neste 
âmbito, lembrando que antes da vinda dos médicos cubanos sessenta por cento dos utentes 
ficaram sem médico de família.  ---------------------------------------------------------------------  
Referiu que também abordou este assunto com a Senhora Presidente do Conselho de 
Administração da ULS, a qual informou sobre a dificuldade de gestão do processo daqueles 
profissionais de saúde, os quais prestam serviços no País ao abrigo de um Acordo entre os 
dois Estados, cujos termos desconhece.  ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou ainda que dos treze médicos cubanos colocados no Litoral 
Alentejano só restavam oito, e que estava prevista a vinda de cinquenta e três médicos 
cubanos para todo o País, para substituir os anteriores.  ----------------------------------------  
Concluiu, informando que irá contactar a Secretaria de Estado sobre este assunto, 
lembrando que na reunião com o Senhor Ministro da Saúde foi garantido aos autarcas do 
Litoral Alentejano presentes que ia haver um reforço de médicos de família na região.  ------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e cinco de 
junho do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 835.082,39 € (oitocentos e trinta e cinco mil e oitenta e 
dois euros e trinta e nove cêntimos).  ------------------------------------------------------------------  
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OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 445.174,10 € (quatrocentos e quarenta e cinco mil 
cento e setenta e quatro euros e dez cêntimos). ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Sétima 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: Aprovar a Sétima 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 oitenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  
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. --------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Sousa, eleito do PS. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Sétima 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 Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Catorze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número noventa, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros do Executivo 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. --------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Francisco Sousa, eleito do PS. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do loteamento n.º 2/2014 – Loteamento 
Municipal do Monte das Almas – Ermidas Aldeia. ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Monte das Almas - Ermidas Aldeia. ----------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2/2014 da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística ----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento Municipal do Monte das Almas, 
processo n.º 2/2014, sito em Ermidas Aldeia, cuja área será a desanexar do prédio descrito 
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 836/19980716 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 4.º secção G (parte), da respetiva freguesia e que consiste na 
constituição de 18 lotes, sendo 12 destinados a habitação unifamiliar e 6 destinados a 
industria não poluente/Comércio/Armazém, de acordo com a memória descritiva e planta 
síntese anexas. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 7.º, do Dec. Lei 555/99, de 16 
de dezembro, na atual redação, as operações de loteamento promovidas pela autarquia local 
estão isentas de licenciamento, sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara -  
Municipal, de acordo com a alínea z) do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O período de discussão pública efetuada nos termos do disposto no artigo 77.º do Decreto 
Lei n.º 380/99 de 22 de setembro com as alterações do Decreto Lei 46/2009, de 20 de 
fevereiro, já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, observações ou sugestões.-  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Requalificação da Rua Álvaro Cunhal – Extremo Norte – Cercal do 
Alentejo – Não aplicação de sanção contratual ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero sete de dois mil e treze e 
Informação número oitenta e quatro de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. ---  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a não aplicação de a sanção contratual, por violação dos 
prazos da obra. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Com base no meu despacho de 02 de maio de 2014 à informação 
nº 057/DPO/14, foi informado o empreiteiro da aplicação de multas por violação do 
cumprimento do prazo. A sanção diária é de 40,93Euros nos primeiros 30 dias e de 
81,86Euros nos dias subsequentes. --------------------------------------------------------------------  
Á data da informação em referência, a multa acumulada é de 4.092,82Euros. ------------------  
Dois: O empreiteiro pronunciou-se a 29-05-2014, por fax (que se anexa) e refere que os 
motivos do atraso no fornecimento das grelhas metálicas, foram originados pelo fornecedor, 
conforme exposto na sua resposta, solicitando que seja dada sem efeito a sanção contratual 
indicada.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: A obra encontra-se concluída, aguardando vistoria para efeito da receção provisória.   
A Fiscalização foi informada das dificuldades no fornecimento e confirma existirem 
situações alheias à vontade do empreiteiro, pelo que é de ter em consideração a situação 
particular apresentada pelo empreiteiro e a não aplicação da sanção. ----------------------------  
Quatro: Artigo 403º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008 de 29 de janeiro e cláusula 16ª do Caderno de Encargos. --------------------------------  
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 n.º 01.02/2014 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 noventa e 
um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 22 de maio 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.  ----------------------------  
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2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de sala no antigo Colégio de S. José, ao Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. --------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02-03.09/2014 do Serviço de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por comodato da sala nº 6, no terceiro piso do 
antigo Colégio de S. José, da qual o Município é arrendatário, sita na freguesia e Concelho 
de Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial sob o artigo 4 818º da Freguesia de 
Santiago do Cacém, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, para nela funcionar o 
atendimento aos utentes/candidatos do Serviço de Emprego em Santiago do Cacém. ---------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número noventa e dois, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional; ----------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: DEOLINDA REIS SIMÕES --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Ajustamento dos escalões tarifários aplicados na fatura nº 001/11411/2014 
no valor de 3804,06 € -----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Brescos, Santo André -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da 
Divisão de Administração e Finanças. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a faturação do consumo derivado de uma rotura na rede predial no 
3º escalão da fatura nº 001/11411/2014, resultando no valor a debitar de 1.534,41 €. ---------  
FUNDAMENTOS: O consumo faturado é anormalmente elevado comparativamente aos 
consumos anteriores, tendo sido comprovada pelos serviços municipais a existência de uma 
rotura na rede particular. A munícipe solicitou a análise da situação através da ficha de 
atendimento nº 6 de 14 de fevereiro de 2014. --------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 
impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativas ao anos 2014 para o I.C.E – Instituto das 
Comunidades Educativas -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: S.R 23.13.2., informação nº 100/DEASS/2014 de 2014/06/13 --------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 
1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), com o objetivo de fazer face às despesas de 
funcionamento, para o ano de 2014. -------------------------------------------------------------------  
2. Transferir a verba de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que 
a Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do Projeto 
“Quinta da educação e Ambiente”. --------------------------------------------------------------------  
Valor total a cabimentar 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta euros) ----------------  
FUNDAMENTOS: 1. Alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 
2. O protocolo de colaboração no âmbito da Quinta da Educação e Ambiente da Lagoa de 
Santo André, estabelecido entre Câmara Municipal de Santiago do Cacém, ICE – Instituto 
das Comunidades Educativas, ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (atual ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) e Junta de 
Freguesia de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------  
3. Os apoios financeiros prestados desde o ano de 2001. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA ----------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para a Associação Litoral Aventura -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a Informação nº 45/2014 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00 Euros (mil euros) para 
a Associação Litoral Aventura, como apoio na organização da 9ª Edição da Limpeza das 
Praias de Santo André e Areias Brancas. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento das suas atividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto 
da população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado 
pelo uso desordenado e irresponsável da orla marítima e que visa na sua essência atingir os 
seguintes objetivos: --------------------------------------------------------------------------------------  
- Na consciencialização da população sobre a importância de depositar o lixo nos locais 
adequados. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Na conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e proteção do 
Património Paisagístico. ---------------------------------------------------------------------------------  
- Proporcionar o envolvimento dos adolescentes do Concelho para que eles próprios 
também se consciencializem sobre a importância desta problemática. ---------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: OS CHAPARROS BTT TEAM ASSOCIAÇÃO -------------------------------  
ASSUNTO: Passeio BTT – 7º Santiago – Lagoa de Santo André ----------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 52/DCD/DESP/14.38.1.5 e Proc. 09/TL/PROVA DESP./14 ---------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do Passeio BTT – 7º Santiago – Lagoa de Santo André 
promovido pela “Os Chaparros BTT Team Associação” no dia 29 de junho de 2014, através 
da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no valor 
de 15,39 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: De Facto: “Os Chaparros BTT Team Associação” têm-se revelado 
uma Associação importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, 
nomeadamente BTT, 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 artº 6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para a Junta de Freguesia de Santo André ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 50/2014 da Divisão de 
Cultura e Desporto e com os ofícios nº 73/2014, nº 74/2014 e nº 75/2014 da Junta de 
Freguesia de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 2.000,00 Euros (dois mil euros) 
para a Junta de Freguesia de Santo André como apoio na organização da 19ª Corrida da 
Lagoa de Santo André e 7ª Caminhada da Reserva Natural a realizar no dia 12 de julho de 
2014, pelas 19:00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 
iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da 
atividade física e desportiva junto da população. ----------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeira com a Associação de Nadadores 
Salvadores “Resgate” – Praia da Fonte do Cortiço. ---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 053/DCL/2014----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a assinatura do Protocolo de colaboração Financeira com a 
Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano – Resgate, por forma a 
dotarmos a Praia da Fonte do Cortiço com as medidas de segurança exigidas a uma praia 
possuidora do galardão Bandeira Azul, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número noventa e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Para a manutenção e melhoria da vigilância e assistência a 
banhistas nas praias do Município de Santiago do Cacém de forma idêntica aos anos 
anteriores, atendendo à necessidade de dotar a praia da Fonte do Cortiço de meios para 
apoio na vigilância e resgate de vítimas, durante o ano de 2014. ---------------------------------  
De Direito: Ao abrigo do artigo 33º nº 1 alínea o) e u) do anexo 1 da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Proposta de alteração à Postura de Trânsito de Alvalade  ---------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero nove, zero dois e informação número 
oitenta e sete da Divisão de Projeto e Obras. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a seguinte proposta de alteração à Postura de Trânsito de 
Alvalade: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
“  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
… -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avª General Humberto Delgado -----------------------------------------------------------------------  
É proibido o estacionamento no sentido Poente-Nascente, entre a rua Drª Gabriela Pascoal 
Fernandes e a rua Catarina Eufémia exceto o tempo indispensável para efetuar cargas e 
descargas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Estacionamento condicionado para cargas e descargas, nos dias úteis das 8 às 19 horas, 
junto do nº 73 no parque de estacionamento sito a Nascente da Rua José Afonso” ------------  
2. Aprovar a abertura de consulta pública da proposta. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Alínea K, do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setmbro; 
2. Artigo nº 117 e 118 do Código do Procedimento Administrativo. -----------------------------  
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: Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.849,70 € (dois mil 
oitocentos e quarenta nove euros e setenta cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
SANTO ANDRÉ ----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.784,71 € (dois mil 
setecentos e oitenta e quatro euros e setenta e um cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santo André. --------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea o) do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais/Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território / 2014. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 34 – Nave 1 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresa Frutas Manuela, Lda., 
contribuinte nº 503709913, para desenvolvimento da atividade económica de comércio a 
retalho de frutas e produtos hortícolas, mediante o pagamento da taxa prevista no 
Regulamento Municipal de Taxas em vigor na área do Município. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na informação nº 17/DSCT/2014, anexa 
ao processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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: Desistência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais/Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território / 2014. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca nº 30 da nave 1 do Mercado 
Municipal de Vila Nova de Santo André, que havia sido adjudicada ao Senhor Frank 
Wetzel-Hillers, em Reunião de Câmara de 24/01/2013. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o requerimento apresentado pelo Senhor Frank 
Wetzel-Hillers;  -------------------------------------------------------------------------------------------  
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, alterações de 22/06/1990. ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Desistência de bancas no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais/Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território / 2014. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência das bancas nº 18 e 31 da nave 2 do Mercado 
Municipal de Vila Nova de Santo André, que haviam sido adjudicadas à Senhora Carmina 
Fernandes Rodrigues de Oliveira; ---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o requerimento apresentado pela Senhora Carmina 
Fernandes Rodrigues de Oliveira; ---------------------------------------------------------------------  
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, alterações de 22/06/1990. ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Desistência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André 
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LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais/Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território / 2014. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca nº 13 da nave 2 do Mercado 
Municipal de Vila Nova de Santo André, que havia sido adjudicada à Senhora Alexandra 
Isabel Nunes do Corro Lavaredas, em Reunião de Câmara de 29/08/2013; ---------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o requerimento apresentado pela Senhora Alexandra 
Isabel Nunes do Corro Lavaredas; ---------------------------------------------------------------------  
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, alterações de 22/06/1990. ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Desistência de banca 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 Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca nº 48 do Mercado Municipal de 
Santiago do Cacém, que havia sido adjudicada ao Senhor Jorge Manuel Salvador Silveira, 
em Reunião de Câmara de 13/03/2014. ---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o requerimento apresentado pelo Senhor Jorge 
Manuel Salvador Silveira. ------------------------------------------------------------------------------  
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, alterações de 22/06/1990. ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -----------------------------------------------------  
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