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ATA NÚMERO TRINTA, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRINTA E UM DE JULHO DE DOIS MIL E 
CATORZE -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta e um dias do mês de julho 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, 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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Margarida Santo, em férias. --------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 nove de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta de julho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 540.096,06 € (Quinhentos e quarenta mil noventa e 
seis euros e seis cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 305.510,00 € (Trezentos e cinco mil quinhentos e dez 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------  
ENTIDADE: GOVERNO DE PORTUGAL-MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E 
CIÊNCIA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Convite para visita à Escola Secundária Padre António Macedo, Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa  -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da resposta enviada pela Direção de Serviços Região 
Alentejo DGESTE à Câmara Municipal de Santiago do Cacém, relativamente ao assunto 
em epígrafe. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Derrama/ano de 2015  -----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------   
PROPOSTA: 1. Que seja lançado a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 2015, 
que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município. -------  
2. Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) 
do nº 1 do artº 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  ------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea b) do artigo 14º e do nº 1 e 2 do artigo 18º da Lei 
nº 73/2013, de 3 de setembro, e da alínea ccc) do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------   
PROPOSTA: 1. Aprovar a taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) a incidir sobre 
o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2015:---------------------------------------------------  
-Para Prédios urbanos – 0,4%. --------------------------------------------------------------------------  
2. Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea d) 
do nº 1 do artº 25 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea c) do nº 1 do artº 112º do Código do Imposto 
Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto Lei nº 287/2003, de 12 novembro 
na redação da Lei 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014), e o 
disposto na alínea ccc) do nº 1 do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------   
PROPOSTA: 1. Definir para o ano de 2015 a taxa de 5% para a participação no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. --------------  
2. Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal.  ---------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com os nsº 1 e 2 do artº 26 da Lei nº 73/2013, de 3 de 
setembro e o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 25 e na alínea ccc) do nº 1 do artº 33 da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Duas abstenções do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS e do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Aprovar o topónimo e número de polícia para o lote 33, do Loteamento 
do Espadanal, sito no Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Espadanal – Cercal do Alentejo ----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Diverso nº 140/2012 e inf. Nº 182/DOGU/2014 da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------   
PROPOSTA: Aprovar o topónimo e número de polícia referente à “Rua D” – executada no 
âmbito da operação de loteamento do Espadanal, para a designação de: “Rua Professor 
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Manuel João da Silva, nº 10”, conforme parecer emitido pela Junta de Freguesia do Cercal 
do Alentejo e planta de localização em anexo. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos das alíneas ss) e tt) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO MOTARD DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ ----------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para Grupo Motard de Vila Nova de Santo André  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 58/2014 da Divisão de 
Cultura e Desporto do Grupo Motard de Vila Nova de Santo André. ----------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------   
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 400,00 Euros (Quatrocentos 
euros) para o Grupo Motard de Vila Nova de Santo André como apoio na organização do 
Convívio Motard – Enduro Cross a realizar nos dias 26 e 27 de julho de 2014, no 
Kartodromo Internacional de Santo André. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelos Municípios 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 maioria, com quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Francisco de Sousa, eleito do PS. ----------------------------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 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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