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ATA NÚMERO QUARENTA E TRÊS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TREZE DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E CATORZE -----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e catorze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria 
Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio 
Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, 
Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de 
se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às onze horas. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e votação a ata número 
quarenta, e dois da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. ---   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PARQUE EMPRESARIAL – 
REPARAÇÃO DE ESTRADA -----------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra à munícipe Ana Pimpão, presente na Sala 
de Sessões e inscrita para o efeito, a qual referiu que a via junto às suas instalações (Rua 
dos Eletricistas) estava em más condições, situação que se arrastava havia bastante tempo e 
que se agravara com as chuvas e com as obras na rede de esgotos, precisando de uma 
intervenção urgente. Acrescentou que aquando daquelas obras foi deixado material que 
sobrou das mesmas à porta das empresas, informando que o Senhor Jaime Cáceres, 
Presidente da Junta de Freguesia, lhe tinha dito que os materiais seriam retirados no mês de 
setembro, o que ainda não aconteceu.  ----------------------------------------------------------------  
Mais referiu que já tinha exposto este assunto várias vezes, a diferentes responsáveis 
municipais, sem que a situação se alterasse.  ---------------------------------------------------------  
Acrescentou ter tomado conhecimento através de um artigo do Jornal “O Leme” que, por 
falta de verbas, o Município não iria efetuar algumas obras. Pelo que, sugeriu, em seu 
nome e dos outros empresários com instalações junto àquela via, que as verbas que 
pagavam pelo direito de superfície fosse canalizada para os empresários repararem aquela 
Rua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que através do Boletim Municipal tinha tomado conhecimento de que foram 
realizadas obras no Outeiro do Lobo, em S. Domingos e Vale de Água, sem que as vias 
tenham sido deixadas nas condições daquela. --------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que precisava de uma resposta que garantisse a solução daquele 
problema o mais rapidamente possível e com a indicação de prazos. ----------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira agradeceu a presença dos munícipes que se 
encontravam na Sala de Sessões para expor os seus problemas, acrescentando ter 
conhecimento de alguns, como era o caso daquele que tinha acabado de ser colocado.  ------  
Informou que na Rua dos Eletricistas houve uma intervenção para criar a rede de pluviais e 
remodelar a rede de esgotos, a fim de servirem os lotes ali existentes, dado que, 
anteriormente, as situações eram resolvidas parcialmente, à medida que chegavam os 
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pedidos para dotar os lotes daquelas infraestruturas, considerando que esta não era a 
melhor forma de tratar o assunto. ----------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que era necessário repor a situação que existia naquela via antes das obras, de 
forma a criar condições para nela se circular em segurança, com a intervenção da 
motoniveladora e compactação do piso. Serviço este que era suposto já ter sido executado 
pelos serviços municipais. ------------------------------------------------------------------------------  
Mais esclareceu que as situações no Outeiro do Lobo, S. Domingos e Vale de Água eram 
diferentes, e que as vias onde foram feitas intervenções não levaram revestimento, somente 
areia e toutvenant, acrescentando que na Estrada de Vale das Éguas estava em curso uma 
obra que compreendia a abertura de caixas ao longo da via e a colocação de argila e 
toutvenant. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que, se a Rua dos Eletricistas e a Rua dos Agricultores no Parque 
Empresarial de Santo André já tivesse sido pavimentada, tinha ficado danificada com as 
obras das infraestruturas que foram agora executadas. ---------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente referiu que as informações obtidas pela munícipe através do 
Jornal “O Leme” eram importantes, mas que a reunião da Câmara Municipal era o local 
certo para tratar destes assuntos. -----------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a obra de reparação daquela via estava prevista e seria realizada, não 
tendo a mesma a ver, do ponto de vista técnico, com as intervenções que tiveram lugar nos 
locais do Município que foram referidos. -------------------------------------------------------------  
Interveio novamente a Senhora Ana Pimpão, referindo que os empresários que 
desenvolvem a sua atividade naquele local se sentiam um pouco colocados à parte, 
recordando que membros do Executivo Municipal visitaram outras empresas naquele 
Parque Empresarial e não visitaram as empresas sitas junto àquela via, aproveitando para 
convidar a Vereação a se deslocar ao local, para verem no terreno a situação da mesma, 
acrescentando que estão cansados de pó, no verão, e de buracos e lama, no inverno. ---------  
Questionou ainda se não havia uma data prevista para a intervenção na via. -------------------  
A Senhora Vice- Presidente referiu que, aquando da iniciativa “Presidência nas 
Freguesias”, foram efetuadas visitas a várias empresas, para conhecer a realidade das 
mesmas e ouvir as questões que os empresários tinham para colocar, mas não foi possível 
visitar todas as empresas, acrescentando que na próxima visita o Executivo irá visitar 
aquelas que não foram contempladas. -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que tinha alguma relutância na indicação de 
datas precisas, tendo em conta fatores que são difíceis de prever, como é o caso das 
condições atmosféricas, mas que, neste caso, iria assumir que aquela via será 
intervencionada na próxima semana, para melhorar as condições de acessibilidade, mas não 
ser ainda pavimentada. ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – PARQUE EMPRESARIAL – 
INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS ------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice- Presidente concedeu a palavra ao Senhor Jorge Jordão, o qual veio 
novamente colocar o problema que se prende com o abastecimento de energia ao lote que 
lhe foi cedido pelo Município naquele Parque Empresarial, impossibilitando o 
desenvolvimento da sua atividade. Acrescentou que já se tinha deslocado duas vezes a 
Beja, para colocar a situação à EDP, onde lhe foi dito que era necessário um projeto da 
Câmara Municipal para dotar o lote com energia elétrica. -----------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que tem vindo a analisar este problema com o 
Senhor Jorge Jordão, no sentido da sua rápida resolução, informando que, no dia sete do 
mês em curso, contactou a EDP, por telefone, na presença do Munícipe, tendo falado com 
o Senhor Engenheiro Godinho e com o Senhor Engenheiro Caramba sobre o assunto, 
questionando o facto de existirem pontos de luz junto àquela via, sem que a Câmara 
Municipal tenha executado qualquer projeto para o local, no sentido do abastecimento de 
energia aos lotes existentes, tendo o Senhor Engenheiro Caramba esclarecido que a EDP 
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tinha atuado por fases, à medida que os pedidos de colocação de energia nos lotes cedidos 
foram sendo feitos. Acrescentou que, tendo em conta esta informação, a Câmara Municipal 
só tinha que remeter um ofício à EDP a solicitar a alimentação de energia elétrica ao lote 
seis, o que já tinha sido feito. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que esta forma de alimentação de energia elétrica aos lotes, por fases, não era 
a mais correta, pelo que, transmitiu àqueles responsáveis que a Câmara Municipal queria 
que fosse resolvida a situação do Loteamento, no seu todo, dotando o lado esquerdo do 
mesmo com o que faltava de infraestruturas elétricas, tal como já existe no lado direito 
daquele Loteamento, no sentido de norte para sul. --------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOTE SEIS – LIGAÇÃO ÀS PLUVIAIS ---------------------------------------------------------  
O Senhor Jorge Jordão colocou também a questão da necessidade de ligação do seu lote e 
do lote do seu vizinho à rede de águas pluviais, o qual já tinha solicitado, acrescentando 
que tinha feito a drenagem do seu lote e que tinha material para o efeito.  ----------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que, logo que possível, seria feita a ligação 
daqueles lotes à caixa de visita. ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que tinha ouvido, atentamente, as intervenções 
dos munícipes sobre as questões que os afetam, as quais também o preocupam, tendo em 
conta que se tratava de lotes onde foram feitos investimentos que geram emprego, apelando 
para que o Executivo Municipal, em funções, tenha uma atenção especial por aqueles que 
desenvolvem a sua atividade empresarial no Município, melhorando a comunicação com as 
outras entidades, como neste caso com a EDP, para que estas situações não se arrastem no 
tempo, de uma forma inadmissível, acrescentando que deverão ser criadas condições para 
que os empresários sejam acolhidos no Município da melhor forma. ----------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que não tinha conhecimento de alguma vez 
ter acontecido uma situação destas no Município, a construção faseada de infraestruturas 
elétricas por parte da EDP, acrescentando que se irá avançar com a quarta fase para 
resolver o problema global daquele Loteamento no que respeita ao abastecimento de 
energia elétrica, tal como foi feito pela Câmara Municipal com as redes de esgotos e 
pluviais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo a sua disponibilidade total para ouvir e resolver os problemas dos 
munícipes, no âmbito das suas funções, acrescentando que conhecia bem as infraestruturas 
existentes no Município e que fazia questão de se deslocar aos locais onde são detetados 
problemas, tanto na Sede do Município como nas freguesias, para os conhecer de perto e 
atuar no sentido da sua resolução. ---------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CÓDIGO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -----------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Inverno que veio expôr 
o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
“1. Tive conhecimento de que aos funcionários dessa Câmara, foi proporcionado um curso 
tendente à comparação do Código do Procedimento Administrativo atual e o projeto de um 
novo diploma da mesma natureza. ---------------------------------------------------------------------  
2. Que esse curso teria sido dado por serviços ligados ao STAL. ---------------------------------  
3. Que não houve qualquer material de apoio, mas simplesmente a apresentação de dois 
textos, o do atual CPA (que vai deixar de ser) e o projeto do novo CPA que não se sabe 
como será. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Permita-me V.Ex.ª que atenta a minha antiga experiência de formador (embora como é 
óbvio já bastante atenuada), pondere o seguinte: ----------------------------------------------------  
a) Não é possível a qualquer funcionário sem formação jurídica entender a orgânica do 
CPA onde prevalece a terminologia jurídico-administrativa; --------------------------------------  
b) Não se dão cursos (sejam eles quais forem) sem textos de apoio; -----------------------------  
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c) É inaceitável que se estejam a massacrar os funcionários com comparações de contextos 
quando se sabe que um deles não é definitivo e o outro será para esquecer logo que o novo 
CPA entre em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------  
d) A comparação deve ou devia ser feita unicamente por juristas, legistas ou pessoas 
habilitadas para contribuírem para o texto final. -----------------------------------------------------  
e) Nunca se pode interpretar um diploma legal sem a análise do seu preâmbulo e o projeto 
não o contem; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
f) Ainda para completo entendimento do CPA temos de ter também presente a sua estrutura 
sequencial para se entender a lógica do legislador; --------------------------------------------------  
g) É inaceitável, por revelarem um elevado grau de oportunismo, existirem tais cursos, 
mormente tratando-se do CEFA ou do STAL, como consta, instituições que deviam dar 
exemplos de excelência na formação. -----------------------------------------------------------------  
NESTAS CONDIÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta os artigos 48.º e 52.º da CRP e no interesse do Município como dos 
funcionários do quadro municipal de que fiz parte, permito-me: ---------------------------------  
I – Tomar a liberdade de apresentar uma compilação onde constam os elementos essenciais 
para a elaboração de um pequeno manual que tem a ver com a devida e correta 
compreensão do CPA, agradecendo, desde já, a colaboração que me foi dada por uma 
funcionária municipal cujo nome não refiro para não ferir a sua sensibilidade: ----------------  
II – Informar que esse manual terá total razão de ser, logo que seja publicada a redação 
definitiva do novo CPA; --------------------------------------------------------------------------------  
III – Propor, partindo da base apresentada, colaborar com os serviços jurídicos dessa 
Câmara, na sua elaboração; -----------------------------------------------------------------------------  
IV – Propor ainda que a formação que deve ter lugar se faça internamente sem quaisquer 
encargos para o Município, isto é, deva ser dada por funcionários mais habilitados. Nesse 
trabalho, embora com as previsíveis limitações julgo poder participar. --------------------------  
V – Acentuo que, da minha parte, todo e qualquer trabalho que vier a ter lugar não terá 
qualquer custo para o Município. ----------------------------------------------------------------------  
É o que de essencial tenho a expor sobre o assunto. ------------------------------------------------  
P.S. Por ulterior esclarecimento, soube que o curso foi proporcionado pelo STAL ou 
empresa a ele ligada. As minhas críticas têm a mesma razão de ser. O STAL é o Sindicato 
dos trabalhadores e como tal devia defender os seus interesses e a sua formação e não 
proporcionar tais cursos”. -------------------------------------------------------------------------------  
A senhora Vice-Presidente agradeceu a disponibilidade do Senhor António Inverno. ---------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – DETRITOS NA VIA PÚBLICA --------------  
O Senhor António Inverno chamou a atenção para os detritos que se acumulam nalguns 
locais da via pública, por ação da chuva, designadamente na Rua de Moçambique e na 
Praça do Mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAVILHÃO DO JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE (JAC) ---------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Presidente do Clube, Senhor Nuno Braz, 
o qual veio expor as preocupações da Direção pela situação financeira em que o mesmo se 
encontra, devido à divida contraída, havia cerca de dez anos, junto da Caixa Geral de 
Depósitos, aquando da construção do Pavilhão, para pagamento do IVA, o qual supunham 
que lhes iria ser devolvido. Mais referiu que aquele Pavilhão fora construído num terreno 
cedido pelo Município e tem contando com o apoio do mesmo para o seu funcionamento, 
bem como de outras entidades. Apoio que tem vindo a diminuir nos últimos anos, devido à 
difícil conjuntura económica que se vive no País. ---------------------------------------------------  
Acrescentou que com muita dificuldade têm cumprido com o pagamento dos juros daquele 
empréstimo, mas não vão ter condições para pagar as prestações que se seguem, de juros e 
capital. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu ainda que durante os anos que passaram tem desenvolvido as diferentes 
modalidades desportivas naquele espaço, enquanto os outros clubes utilizam os 
equipamentos municipais, e que, apesar da diminuição do apoio do Município, por via do 
Regulamento aprovado para as associações desportivas, e de deixarem de poder contar com 
o apoio de outras entidades, tem conseguido aumentar o número de equipas nalgumas 
modalidades e cobrir os custos das atividades e do funcionamento do Pavilhão, cortando 
todos os gastos possíveis, para o qual tem contado com a colaboração dos técnicos, os 
quais não são remunerados pelo Clube, chegando estes a pagar as despesas de deslocação 
do seu próprio bolso. Acrescentou que a situação era muito complicada porque o Pavilhão 
foi construído num terreno que não é propriedade do Clube, a Banca não tem interesse no 
equipamento e as pessoas que deram o aval para a sua construção poderão ter sérios 
problemas. Mais informou que já solicitaram ao Município a propriedade plena do terreno 
e que, em último caso, terão que o vender, o que seria lamentável. ------------------------------  
Conclui, referindo que o problema fundamental era o cumprimento dos compromissos 
financeiros assumidos com a Banca, sendo que já não tem recursos para fazer face à 
prestação que vence no dia vinte do mês em curso, e que três prestações já foram pagas por 
diretores do Clube, pelo que, vinha deixar mais este alerta, na sequência de outros que já 
tinha feito. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente solicitou ao Presidente do Clube que remetesse à Câmara 
Municipal o ponto de situação atual do mesmo, de forma detalhada, para se fazer uma 
análise aprofundada dos problemas e, eventualmente, voltar a tratar deste assunto 
conjuntamente com a Caixa Geral de Depósitos, no sentido de se procurarem saídas para o 
mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu que se tratava de uma situação lamentável, 
questionado se a dívida não era sustentável. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu que estava a par da situação, considerando 
que a mesma devia ser analisada de forma a se encontrar uma solução que garanta a 
continuidade da prática desportiva naquele Pavilhão. ----------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que tem acompanhado a situação do Clube, 
apelando ao bom senso e capacidade do Executivo Permanente, para a resolução desta 
matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que se tratava de um Clube histórico do Município, virado para modalidades 
desportivas, sem ser o futebol, e que tem diversificado a sua atividade. -------------------------  
Referiu ainda que as questões de exceção deviam ser tratadas como tal, acrescentando que, 
aquando da construção daquele pavilhão, os apoios eram outros e que esse pressuposto 
também contou na decisão de avançar com o investimento, pelo que, seria de manter os 
mesmos estáveis. Acrescentou que havia que encontrar a solução para o problema, a qual 
podia passar pela propriedade plena do terreno, ou a aquisição do pavilhão pela Autarquia, 
tendo também em conta que o JAC não estava a usufruir das instalações municipais como 
os outros clubes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que tinha sido consensual a viabilização do projeto da construção daquele 
equipamento, pelo que, havia uma corresponsabilização mais abrangente, não só do Clube, 
considerando que a situação devia ter enquadramento na Comunidade e uma resposta da 
mesma que tenha por finalidade o uso desportivo, apelando  mais uma vez ao Executivo 
em funções que,  com as diferentes partes, diligencie no sentido da melhor resolução deste 
problema. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente informou que iria abordar o assunto com o Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, no sentido de ser agendada uma reunião com as diferentes entidades 
envolvidas. Mais informou que a postura da Câmara Municipal tem sido sempre a de 
ajudar a resolver o problema. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
EMISSÃO DE DIVIDA PÚBLICA -----------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se congratulava com o facto de o País ter 
emitido divida pública com o nível percentual daquilo que pagava, considerando positivo o 
pagamento de juros da dívida ao mesmo nível, de há nove anos atrás.---------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de 
novembro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 484.661,21 € (quatrocentos e oitenta e quatro mil 
seiscentos e sessenta e um euros e vinte e um cêntimos). ------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 209.562,72 € (duzentos e nove mil quinhentos e 
sessenta e dois euros e setenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA A 
REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SUDOESTE ALENTEJANO E 
COSTA VICENTINA, S.A.  --------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Protocolo para o Estabelecimento das bases de Cooperação 
Técnica e Financeira – para reposição das condições de ambiente natural pela 
recuperação e proteção dos sistemas costeiros na área de intervenção de Santo André.  
LOCALIZAÇÃO: Lagoa de Santo André, freguesia de Santo André ---------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente  -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao n.º2 da Cláusula Quinta sob a epígrafe 
“Comparticipação Financeira do Município de Santiago do Cacém” do Protocolo 
celebrado a 05 de julho de 2013, entre o Município de Santiago do Cacém e a Polis Litoral 
Sudoeste, no que se refere à comparticipação financeira do Município para a obra de 
reposição das condições de ambiente natural pela recuperação e proteção dos sistemas 
costeiros na área de intervenção de Santo André, no montante de 150.000,00€, para 
101.732,40€. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Um: Atendendo à significativa diminuição do montante da 
empreitada, devido à impossibilidade de assegurar a realização da 2.ª Fase do projeto na 
vigência desta Sociedade, o investimento total previsto desceu de 1.056.000 euros para 
726.660,00€; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Atendendo à circunstância de apenas ser possível, na vigência desta Sociedade, a 
concretização da primeira fase do projeto, verifica-se presentemente, e em relação aos 
pressupostos de base do referido protocolo, um decréscimo do investimento a realizar, 
relacionado com a diminuição da estimativa orçamental dos trabalhos da empreitada. -------  
De direito: Compete à câmara municipal assegurar incluindo a possibilidade de 
constituição de parcerias a administração e recuperação do património natural e paisagístico 
do Município, conforme prescreve a alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 18/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08/05/2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata, com o número cento e sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa 
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ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------   
ASSUNTO: Aprovar o Topónimo Rua das Cegonhas, sito no Bairro Pôr do Sol em 
Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santo André, Município de Santiago do Cacém ------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 249/SAL/2014 – Processo 139 – VNSA – Toponímia, da 
Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o topónimo “Rua das Cegonhas”, sita no Bairro do Pôr do Sol em 
Vila Nova de Santo André, conforme planta que se anexa. ----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um Nos termos da alínea ss) do nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 
18 de setembro, com a nova redação da Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro. ---------------------  
Dois De acordo com a deliberação da Junta de Freguesia em reunião de 06 de março de 
1997 e da Assembleia de Freguesia em reunião de 29 de abril de 1997. -------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Atribuição de Topónimo Rua da União – Loteamento Municipal de São 
Domingos -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água, Município de 
Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 235/DOGU/SAL/2014 – Processo 137-SD –Toponímia, da 
Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o topónimo e números de polícia para arruamento sito no 
Loteamento Municipal de São Domingos. ------------------------------------------------------------  
Rua da União Pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. ---  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea ss) do nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência da Antiga Escola Primária de Alvalade. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-09.09/2014 do Serviço de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por Comodato da antiga Escola Primária de 
Alvalade, à Freguesia de Alvalade ---------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata, com o número cento e sessenta e quatro, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pela 
Senhora Secretária Substituta. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 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. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 55/SAC/DCD/14, com o Processo nº 38/2014 – 
32.1.2 da Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 750,00 € (setecentos e cinquenta 
euros) para a Associação Cultural Amigos de Alvalade para apoiar as atividades 
desenvolvidas em 2014. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual.  ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleito da CDU, e dos Senhores 
Vereadores Francisco de Sousa e Daniela  Martins, eleitos 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2014/2015 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança, Cercal 
do Alentejo, Santiago do Cacém e  Santo André -------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Valorização e 
Qualificação das Pessoas/2014, informação nº 172/DVQP/2014, de 30 de outubro de 2014.  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Valente Barradas ------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º ciclo, relativos a novos 
pedidos, constantes do anexo I; ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 28.08.2014, relativa ao 
assunto em epígrafe, constante do anexo II; ----------------------------------------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas na sequência de novos pedidos e de 
reforma, as verbas para livros e/ou material escolar, destinados às crianças do Pré-Escolar e 
aos alunos do 1º Ciclo – escalão A e B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de 
Escolas de Prof. Arménio Lança 150,00€, Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 
50,00€, Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 150,00€ e Agrupamento de Escolas 
de Santo André 275,00€ , sendo o valor total de 625,00€. ----------------------------------------  
Documentos que são dados como reproduzido na presente ata, com o número cento e 
sessenta e seis, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados 
pela Senhora Vice-Presidente e pela Senhora Secretária Substituta. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea hh) do número 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro;-------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro 
e Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011, Despacho nº 11886-A/2012, de 6 
de setembro e Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro de 2013. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2014-11-13                                                                                           9 de 10 

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Lista dos candidatos selecionados e não selecionados no âmbito do 
Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e 
Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica – Ano 2013 ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf.170/DVQP/2014 e respetivos anexos, com o processo 24.1 da Divisão 
de Valorização e Qualificação das Pessoas -----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a lista definitiva dos candidatos selecionados e não selecionados 
de acordo com a análise das candidaturas; -----------------------------------------------------------  
Candidatos selecionados -------------------------------------------------------------------------------  
- José Manuel Vieira Rodrigues ------------------------------------------------------------------------  
- Emanuel António Bernardo da Silva ----------------------------------------------------------------  
- João Correia da Silva Vestoria -----------------------------------------------------------------------  
- Sérgio José Pereira Mendes Gamito -----------------------------------------------------------------  
Candidatos não selecionados -------------------------------------------------------------------------  
- Mário dos Santos Freire -------------------------------------------------------------------------------  
- Fernando António Chaves Simões -------------------------------------------------------------------  
- Diana Filipa Gamito de Matos ------------------------------------------------------------------------  
- Armando Luiz de lemos Sant´Ana -------------------------------------------------------------------  
- António Jesus Gertrudes Santana Eugénio ---------------------------------------------------------  
- Fernanda Margarida Espinho Nobre -----------------------------------------------------------------  
- Felicidade da Conceição -------------------------------------------------------------------------------  
Candidatos selecionados – Formas de Apoio e Montantes -------------------------------------  
- José Manuel Vieira Rodrigues, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento 
importa em 1.471,61€ (mil quatrocentos e setenta e um euro e sessenta e um cêntimo) + 
IVA; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Emanuel António Bernardo da Silva, apoiar em materiais de construção, cujo 
orçamento importa 2.429,47€ (dois mil quatrocentos e vinte e nove euros e quarenta e sete 
cêntimos) + IVA e em mão de obra até ao montante de 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
euros) com IVA incluído; -------------------------------------------------------------------------------  
- João Correia da Silva Vestoria, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento 
importa em 2.755,07€ (dois mil setecentos e cinquenta e cinco euros e sete cêntimos) + IVA 
e em mão de obra até ao montante de 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) com IVA 
incluído; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 -Sérgio José Pereira Mendes Gamito, apoiar em materiais de construção, cujo orçamento 
importa em 1.733,52€ (mil setecentos e trinta e três e cinquenta e dois cêntimos) + IVA e 
em mão de obra até ao montante de 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) com IVA 
incluído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Montante total a apoiar em materiais de construção: 8.389.67€ (oito mil trezentos e 
oitenta e nove euros e sessenta e sete cêntimos). ----------------------------------------------------  
O montante máximo a apoiar em mão de obra: 7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros).  
FUNDAMENTOS: 1. Melhorar as condições de habitabilidade dos agregados familiares 
de menores recursos económicos. ----------------------------------------------------------------------  
2. alínea u) do nº 1 do art. 33º da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------  
3. Artigo 2.º, artigo 8.º, n.º 6, artigo 9.º e artigo 10.º do Regulamento Municipal de Apoio 
para a realização de Obras em Habitações de Indivíduos em Situação de Comprovada 
Carência Económica.  ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas doze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituta. ------------  
 

 
A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 
 

__________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
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