
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2014-09-11                                                                                           1 de 10 

ATA NÚMERO TRINTA E QUATRO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E CATORZE -----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos onze dias do mês de setembro 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, 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 do Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Não se apresentou para substituir a Senhora Vereadora Daniela Martins, eleita do PS, o 
eleito que se segue na lista do Partido Socialista. ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta 
e três de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor 
Presidente, por não ter estado presente. ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Norberto Barradas. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA  -----------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – COLOCAÇÃO DE TUBO DE DESCARGA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS – IMPERMIABILIZAÇÃO DE VARANDA ----------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, inscrito 
para o efeito, Senhor António Inverno, o qual apresentou, por escrito a seguinte exposição: 
“Aditamento à minha carta de 5 do corrente. --------------------------------------------------------  
Não obstante as razões que apontei e que, em princípio, me parecem suficientes para uma 
melhor análise do assunto, julgo que ainda é de considerar o seguinte: --------------------------  
OBRAS DE ESCASSA RELEVÂNCIA – Ao assunto se referem o artigo 6-A do RJUE e 
o artigo 23º do Regulamento Municipal da Edificação e da Urbanização.-----------------------  
E não fui capaz de nas duas elencagens de vislumbrar a implantação de tubos de queda de 
águas pluviais. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O que efetivamente consta no artigo 60º do Regulamento Municipal - nº 5 desse artigo é a 
obrigatoriedade (deve ser assegurado) da colocação desses tubos nas coberturas planas, 
como é o caso. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Ora tanto o que se consigna no Regime Jurídico, como no Regulamento Municipal, quanto 
a obras de escassa relevância tem sentido restritivo. As obras são aquelas e não outras. Não 
são nomeadamente essas mas sim exclusivamente as elencadas. Portanto a colocação de um 
tubo de águas pluviais NÂO É UMA OBRA DE ESCASSA RELEVÂNCIA. -----------------  
MAIORIA QUALIFICADA DE 2/3. ------------------------------------------------------------------  
Dado que no ofício dessa Câmara 4577 de 2 de abril último se faz referência à maioria 
qualificada de 2/3, conclui-se que está em causa o artigo 1.425.º do Código Civil – 
Inovações. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Mas a colocação de um tubo de queda de águas é uma inovação? --------------------------------  
Julgo que não se atentou a diversa jurisprudência disponível sobre o assunto. -----------------  
Acórdão da Relação do Porto de 14-1-86 “… Para os efeitos dessa disposição obras 
inovadoras são apenas aquelas que trazem algo de novo, de criativo, em benefício das 
coisas comuns do prédio já existentes ou que criem outras coisas benéficas comuns ou, pelo 
contrário levem ao desaparecimento de coisas comuns existentes com prejuízo para os 
condóminos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acórdão da Relação do Porto de 18-2-86 “no conceito de inovação tanto cabem as 
alterações introduzidas na substância ou forma da coisa, como as modificações relativas ao 
seu destino ou afetação.  ---------------------------------------------------------------------------------  
… Para efeitos dessa disposição, obras inovadoras são apenas aquelas que trazem algo de 
novo, de criativo, em benefício das coisas comuns do prédio já existentes, ou que criem 
outras benéficas coisas e pelo contrário obras que levem ao desaparecimento de coisas 
comuns existentes com prejuízo para os condóminos.” --------------------------------------------  
Portanto dois acórdãos idênticos com datas diferentes. ---------------------------------------------  
Mas há mais: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acórdão do Supremo Tribunal da Justiça de 17-1-90: ----------------------------------------------  
“Por inovação deve entender-se obra que implique alteração substancial da parte comum 
(construção de novas divisões mediante a cobertura de terraços, etc) …” -----------------------  
Acórdão do Supremo Tribunal da Justiça de 9-5-91: -----------------------------------------------  
“… Constituem inovação todas aquelas obras que modificam as coisas comuns, quer em 
sentido material, na substância ou na forma, quer quanto à sua afetação ou destino, 
nomeadamente económico. -----------------------------------------------------------------------------  
Não cabem, porém, no conceito de inovação as simples reparações ou reconstituição das 
coisas visando repô-las no primitivo estado de utilização.” ----------------------------------------  
Significa, portanto que, a meu ver, os serviços municipais, foram para além da lei, fazendo 
exigências desusadas e ilegais. -------------------------------------------------------------------------  
Bom era que, em vez disso, ajudassem a resolver problemas como o que se apresenta em 
que está em causa a própria segurança do prédio e o bem estar de alguns residentes. 
Para encaminhamento deste assunto estive cerca de 4 horas nos serviços municipais, 
acrescendo o tempo de compilar documentos e expor as minhas razões. ------------------------  
Senhor Presidente: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Nada disto é próprio dos tempos que correm, nada disto é próprio da democracia que 
pretendemos ter.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente passou a palavra à Senhora Vereadora Margarida Santos, com 
competências delegadas na área do urbanismo, que informou que tinha reunido com o 
Senhor António inverno e com a Chefe de Divisão, onde responderam às questões 
colocadas na carta que o Munícipe referiu, no sentido da resolução do problema entre 
particulares, e procedendo à vistoria para levantamento da situação, de forma a agilizar o 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o senhor António inverno colocava agora algumas questões que terão de 
ser analisadas com os serviços, para corrigir o que, eventualmente, não esteja correto, ou 
informar sobre as razões da decisão o mais rapidamente possível, para que a situação fique 
clara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que serão tidos em conta os contributos do Munícipe e que se congratulava 
com o facto de, na prática, o problema da infiltração de água na casa do mesmo já estar 
resolvido. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor António inverno sugeriu que fosse criado o lugar de Provedor do Munícipe, para 
ajudar as pessoas a responder às exigências da Administração. -----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FEIRA DO MONTE 2014 ----------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que com base num balanço provisório daquela Feira, se podia 
concluir que a mesma tinha corrido bem, de uma forma geral. ------------------------------------  
Acrescentou que o programa “Somos Portugal”, da TVI, transmitido em direto, durante seis 
horas, a partir da Feira, foi importante para divulgar não só o Certame, mas também o 
Município de Santiago do Cacém, o seu património, gastronomia, produtos locais e 
artesanato. Acrescentou que não se recordava de ver tantas pessoas nas feiras anteriores 
como aconteceu no domingo, durante a transmissão do programa da TVI. Programa que 
teve uma das maiores audiências naquele dia. -------------------------------------------------------  
Mais informou que teve oportunidade de agradecer ao conjunto de empresários locais que 
se associaram à Câmara Municipal, nomeadamente às empresas Mardeus que doou 
bacalhau, a Avibom quarenta e um quilos de frangos, a Delta Cafés, o Lagar de Azeite de 
Abela, o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, cujos formandos 
confecionaram refeições, o Agrupamento de Escolas e o Hotel D. Nuno que ofereceu 
alojamentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou também que fez questão de cumprimentar todos os expositores, da parte dos quais 
não houve qualquer crítica à organização da Feira, bem pelo contrário, demonstrando os 
mesmos vontade de voltarem a participar em certames futuros. ----------------------------------  
Concluiu, referindo que a organização daquela Feira e o sucesso da mesma só foi possível 
graças à equipa de trabalhadores do Município que se empenharam na sua concretização. 
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que havia sete anos que alguns 
expositores/artesãos não participavam na Feira, o que voltou a acontecer depois de uma 
conversa com os mesmos. -------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que foi possível inovar nesta edição da Feira do Monte, o que parece ter sido 
do agrado de todos os que participaram, os quais mostraram a sua disponibilidade para 
voltar a colaborar com o Município. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que iria distinguir duas questões inerentes à Feira 
do Monte, uma relativa à transmissão do Programa da TVI que teve lugar no domingo, 
considerando inquestionável a importância de seis horas de televisão, em canal aberto, e a 
grande audiência do mesmo, acrescentando que iniciativas deste género levam Santiago do 
Cacém a todo o País e ao estrangeiro, sendo de as levar por diante sempre que for possível. 
Acrescentou que a outra questão tinha a ver com a realização do evento em si, considerando 
que o próprio conceito de Feira tinha de ser repensado, no sentido de se definir o que se 
pretende deste tipo de eventos para o Município. ---------------------------------------------------  
Mais referiu que os pavilhões cujo tema era o artesanato estavam bem preenchidos e com 
uma oferta diversificada, o que era salutar. Contudo, no terrado superior, achou que a Feira 
estava fraca, era o oposto do que se podia observar nos pavilhões. Apresentava um espaço 
descaracterizado, faltando algo. Acrescentou que o espaço atrás dos pavilhões também não 
estava preenchido como aconteceu em certames anteriores. ---------------------------------------  
Ressalvou que a sua apreciação não retirava o mérito e o esforço de quem trabalhou para a 
concretização da Feira. ----------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente informou que desde os acontecimentos na Feira de dois mil e cinco, 
por uma questão de segurança, foi recomendado pela GNR – Guarda Nacional Republicana, 
que o espaço atrás dos pavilhões de exposições não fosse ocupado. -----------------------------  
Mais informou que, desde dois mil e cinco, se tinha vindo a verificar algum 
desinvestimento por parte dos empresários dos divertimentos especiais na Feira do Monte. 
Situação que se inverteu nesta edição, porque aquele espaço nunca tinha sido tão 
preenchido com aqueles equipamentos. ---------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o contraste entre o espaço coberto e o espaço descoberto daquele Certame, 
tinha também a ver com as características de feira franca, mais evidenciadas no exterior. 
Concluiu, referindo concordar que se devia continuar a trabalhar para fazer o melhor, sendo 
que a impressão por parte dos feirantes, também do ponto de vista do negócio foi positiva, 
embora o tempo não tenha ajudado, dado que choveu. Acrescentou que a nova equipa que 
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organizou a Feira este ano tirará as devidas ilações dos aspetos positivos e negativos que 
observaram, para a preparação de eventos futuros. --------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INÍCIO DO NOVO ANO ESCOLAR 2014/2015 ------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que estava tudo preparado para o arranque do novo ano 
letivo no que respeitava às obrigações da Câmara Municipal nesta matéria, o mesmo não 
acontecendo da parte do Ministério da Educação, em relação à extensão de horários e 
sobretudo a falta de colocação de auxiliares para o funcionamento das escolas, em espaços 
rurais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CUIDADOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que chegou ao País um novo grupo de médicos 
Cubanos, ficando dois no Município de Santiago do Cacém, os quais serão alojados em 
casas municipais. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que, no dia anterior à data da presente reunião, tinha conversado com a 
Administração da Unidade Local de Saúde, ficando a saber que o médico que presta 
serviço, em Cercal do Alentejo, irá sair para trabalhar numa empresa privada, devido ao 
atraso na resolução do processo para o mesmo continuar, por parte da entidade regional de 
Saúde, apesar de todos os esforços feitos, atempadamente, pela Câmara Municipal e pela 
ULS. Acrescentou que os utentes daquela Freguesia estão muito descontentes com a saída 
daquele profissional, o qual era da simpatia de todos. ----------------------------------------------  
Informou ainda que nos últimos quatro anos tem vindo a ser reduzido o número de médicos 
no Município, em prejuízo das populações, e que era esperado um reforço de profissionais 
de enfermagem, o que também ainda não aconteceu devido ao arrastamento dos processos 
de colocação dos mesmos. ------------------------------------------------------------------------------  
Deu também conhecimento de que continua a aguardar resposta do Senhor Ministro da 
Saúde ao pedido de reunião que efetuou. -------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBRAS NA ESTRADA REGIONAL 261-5 - SANTO ANDRÉ – SINES ------------------  
O Senhor Presidente referiu que as obras naquela via não avançaram no mês de julho como 
tinha sido anunciado pelo Presidente da empresa de Estradas de Portugal, e que continuava 
a aguardar a reunião que solicitara ao Senhor Secretário de Estado. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – REPORTAGEM JORNALISTICA 
O Senhor Presidente referiu que a reportagem que saiu numa das últimas edições do 
caderno 2 do Jornal Público, supostamente, sobre a história daquela Cidade, resultou num 
trabalho jornalístico lastimável que deu uma imagem destorcida da realidade da mesma. 
Acrescentou que por parte dos autores da reportagem não houve qualquer contacto com a 
Câmara Municipal, nem com a Junta de Freguesia. -------------------------------------------------  
Mais informou que a Câmara Municipal comunicou aos responsáveis daquele Jornal a sua 
indignação sobre o teor da matéria publicada. -------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que aquela Cidade resultou de um projeto 
urbanístico que foi o maior de sempre executado em Portugal, concretizado numa 
conjuntura diferente da atual, acrescentando que se tratava de uma Cidade nova, com 
quarenta anos, e que a mesma não deverá servir de arma de arremesso contra seja quem for, 
devendo sim servir para se aprender com o que foi feito. ------------------------------------------  
Mais referiu que a Cidade de Vila Nova de Santo André não devia ser vista daquela forma e 
que as fotografias não representavam a realidade e a evolução da mesma. ----------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CULTURA – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO-------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com a Senhora Diretora Regional da 
Cultura, tendo sido abordada a questão da celebração do protocolo de colaboração entre 
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aquela entidade, a Câmara Municipal e a União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e S. Bartolomeu, estando a ser feitas diligências para a sua concretização. ---------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOMEAÇÃO DE COMISSÁRIO EUROPEU ---------------------------------------------------  
O senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se congratulava com a nomeação para o cargo 
de Comissário Europeu, do Dr. Carlos Moedas, desejando que o mesmo possa desenvolver 
um bom trabalho.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de setembro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 769.759,47 € (setecentos e sessenta e nove mil 
setecentos e cinquenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos) ----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 216.158,60 € (duzentos e dezasseis mil cento e 
cinquenta e oito euros e sessenta cêntimos). ---------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Relatório Semestral do Auditor Externo sobre a situação económica e 
financeira do Município -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Dar conhecimento do relatório semestral sobre a situação económica e 
financeira do Município relativo ao 1º semestre de 2014, apresentado pelo auditor externo 
que procede anualmente à revisão legal de contas, documento que se dá como reproduzido 
na presente ata com o número cento e dezanove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---  
DOIS – Remeter à Assembleia Municipal para conhecimento.  ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d) do nº 2 do artigo 77º da 
Lei 73/2013, de 3 de setembro. -------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito fez algumas observações sobre o 
conteúdo daquele Relatório, destacando nomeadamente a questão do balizamento imposto 
pelo Ministério das Finanças às autarquias, prevendo sanções para aquelas que não 
cumprirem, a contenção orçamental que tem de existir ao nível da despesa, a relação com os 
fornecedores e a agilização que pode advir da relação correta com os mesmos, a existência 
da Norma de Controlo Interno, algo que nas empresas era uma prática corrente, 
considerando positiva a recomendação, a qual deverá ser para todo o País, devendo existir, 
obrigatoriamente, a Norma de Controlo Interno. ----------------------------------------------------  
Mais observou que deverá também ser acolhida, de imediato, a recomendação relativa a 
aquisição de bens e serviços, assegurando o ciclo de despesa, considerando que só se deverá 
gastar aquilo que se tem. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor Diretor Financeiro que prestou alguns 
esclarecimentos de ordem técnica sobre esta matéria. ----------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que serão tidas em conta as recomendações constantes no 
Relatório. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 07-03.01/2014 do Serviço de Património. -----------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Que a Câmara Municipal ratifique o meu despacho datado de 8 de 
setembro de 2014, que determinou a celebração de um Contrato 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, aos senhores Sérgio Marques Esteves e Luís Miguel 
Jacob de Assis Pires.  ------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Dar conhecimento do Contrato de Comodato, documento que se dá como 
reproduzido na presente ata com o número cento e vinte, 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 nº 3 do art.º 35 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: Doação de frangos – AVIBOM ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 14.4.5-1 Iniciativas Promovidas / Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Ratificar o despacho da Vice-Presidente datado de 5 de setembro de 
2014, no sentido de aceitar a doação de 41,10 Kg de frango, no valor de 110,66 € (cento e 
dez euros e sessenta e seis cêntimos) efetuada pela empresa AVIBOM. -------------------------  
DOIS – Agradecer a oferta à empresa AVIBOM. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Garantir a realização de refeições para as equipas de 
montagem, produção e artistas do programa “Somos Portugal” emitido em direto, no 
âmbito da realização da Feira do Montante 2014; ---------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o nº 3 do art.º 35 e da alínea j) do nº 1 do artigo 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: Reclassificação como monumento nacional (MN) a “Área do Castelo 
Velho com as ruínas da cidade romana adjacente”, classificado como imóvel de 
interesse público (IIP) e a respetiva redenominação para “Ruínas Romanas de 
Miróbriga”, concelho de Santiago do Cacém. – Proposta de regulamento da Zona 
Especial de Proteção (ZEP) e a respetiva republicação.  ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Miróbriga - Santiago do Cacém.  ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 48/2014 datado de 03/09/2014 em nome de Município de 
Santiago do Cacém, e informação n.º 198/DOGU/2014 de 08/08/2014.  ------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a proposta de reclassificação como monumento nacional e alterar 
a designação oficial para “Ruínas Romanas de Miróbriga”, atualmente imóvel de Interesse 
Público e até agora, oficialmente designado como “Área do Castelo Velho com as ruínas da 
cidade romana adjacente”. ------------------------------------------------------------------------------  
2- Aprovar a proposta de regulamento da Zona Especial de Proteção (ZEP) e a respetiva 
republicação (mantendo os limites atuais), de acordo com a proposta remetida pela DRCA, 
através do ofício n.º 198/DSBC/2014, de 08/07/2014, e que constitui elemento instrutório 
do presente processo.  -----------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1- Considera-se que a mesma contém os princípios que devem reger a 
salvaguarda do património arqueológico do local, quer da área classificada, quer da 
envolvente que foi determinada como área mais sensível pelo que, se popõe a sua aceitação. 
-2- Nos termos do previsto nos artigos 15.º, 16.º e 18.º da Lei de Bases do Património 
Cultural (aprovada pela Lei n.º 107/2001, de 08/09), artigos 41.º e 42.º do Decreto Lei n.º 
309/2009, de 23/10, e alínea t), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12/09.  -------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FREGUESIA DE S. FRANCISCO DA SERRA. -------------------------------  
ASSUNTO: Antiga Escola Primária de S. Francisco da Serra – Cessação de contrato 
de comodato. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.09-05/DAGF/SAP/2011. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a cessação do Contrato de Comodato celebrado em 05 de 
janeiro de 2011, entre o Município de Santiago do Cacém e a Freguesia de S. Francisco da 
Serra, relativo à cedência da antiga Escola Primária de S. Francisco da Serra, com efeitos a 
partir desta data. ------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Conforme o solicitado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de S. Francisco da Serra. --------------------------------------------------------------------------------  
2 - 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: Antiga Escola Primária de S. Francisco da Serra – Cedência das 
instalações. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.09-05/DAGF/SAP/2014. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a cedência a título gratuito da antiga Escola Primária de S. 
Francisco da Serra, sita na freguesia de S. Francisco da Serra, no Município de Santiago do 
Cacém, inscrita na matriz predial sob o artigo 520º, da referida freguesia, ao Moto Clube 
“Os Alarves”, destinada à instalação da sua Sede social, e ao desenvolvimento das 
atividades previstas nos seus Estatutos. ---------------------------------------------------------------  
2 – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que se dá como reproduzido 
na presente ata com o número cento e vinte 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 - Conforme o solicitado pelo Grupo Motard “Os Alarves”. ------------  
2 - 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: CASA DO POVO DE ALVALADE -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência do Lote 1 do Loteamento Municipal Lar Residencial de 
Alvalade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01-02.04 de dois mil e onze da Secção de Aprovisionamento 
e Património. ----------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2014-09-11                                                                                           8 de 10 

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Alterar o ponto 1 da Deliberação da Câmara de trinta e um de março de 
dois mil e onze, no sentido de passar a constar que o lote a ceder à Casa do Povo de 
Alvalade, para construção do Lar de Idosos, tem a área de 9.087,75m², está inscrito na 
matriz predial sob o artigo 2217º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, 
Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob o nº 1706/20101025; ----------------------  
2. Mantém-se as condições de cedência anteriormente aprovadas; -------------------------------  
3. Dar conhecimento à Assembleia Municipal, tendo em conta que esta já declarou o 
interesse público das edificações a erigir no lote por deliberação de 19 de abril de 2011, 
com base na área inicial do lote. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Na sequência da Deliberação de Câmara de dois de janeiro de dois 
mil e catorze, que aprova a alteração ao Loteamento Municipal de Lar Residencial de 
Idosos.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - 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.  -----------------------------------------------------  
3 – Conforme o solicitado pela Casa do Povo de Alvalade. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transporte de Refeições assegurado pelas Juntas de Freguesia de 
Ermidas Sado, Cercal do Alentejo e União das Freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra – Ano Letivo 2014/2015 – Definição do preço ao 
quilómetro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Valorização e Qualificação das 
Pessoas/Informação nº 127/DVQP/2014. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano letivo 2014/2015, o preço ao quilometro de 0,56 € 
praticado no ano letivo anterior, a ser pago às entidades supra referidas, que asseguram o 
transporte das refeições, mediante a apresentação dos respetivos mapas mensais, nos 
valores previsíveis de 3.285,74 € para a Junta de Freguesia de Ermidas Sado, 187,04 € para 
a Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo e de 935,20 € para a União de Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra. ----------------------------------------  
Documento que se dá como reproduzido na presente ata com o número cento e vinte e dois, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; ------  
3. dar continuidade ao fornecimento de refeições escolares ao Jardim de Infância de 
Ermidas Sado, Escola Básica nº 3 de Cercal do Alentejo e Escola Básica de Santa Cruz. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 14/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Srª Vereadora 
da Gestão Urbanística de 08/05/2014, documento que se dá como reproduzido na presente 
ata com o número cento e vinte e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas. ----  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de 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 3.127,09 € (três mil 
cento e vinte sete euros e nove 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. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.291,25 € (dois mil 
duzentos e noventa e um euros e vinte e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -----------  
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. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 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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