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ATA NÚMERO CINCO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
QUINZE --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, 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, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
quatro, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
TAXA DE DESEMPREGO  --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se congratulava com os dados positivos sobre 
a taxa de desemprego que tinham sido anunciados no dia anterior à data da presente 
reunião, dado que os mesmos indicavam que havia menos pessoas no desemprego, sendo 
que aquela taxa se situava agora ao nível da taxa de dois mil e onze, o que considerava 
encorajador, embora não deixasse de ser preocupante o número de desempregados ainda 
existentes, tendo em conta a crise económica e social que se tem registado no País. ----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIRCULAÇÃO NA ER 261-5 – OBRAS INACABADAS – ACIDENTE MORTAL 
O Senhor Vereador Francisco de Sousa, lamentou a morte de um cidadão, de trinta e sete 
anos, que aconteceu recentemente naquela Estrada, a qual resultou de um acidente de 
viação, depois do mesmo ter batido num dos pins colocados no meio da via, considerando 
esta situação absolutamente lamentável. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que tomou conhecimento do acidente, logo que o mesmo 
aconteceu, tendo dado instruções ao Serviço de Proteção Civil para averiguar as causas no 
local, o qual apurou que o condutor teria batido num pin, depois de uma ultrapassagem, o 
que levou a um despiste e, consequentemente, à sua morte. ---------------------------------------  
Mais referiu que as obras naquela via foram suspensas, havia quatro anos, e que apesar de 
todas as diligências feitas pelas autarquias, os protestos públicos, os pedidos de audiência à 
empresa Estradas de Portugal e ao Ministério da Tutela, bem como os anúncios públicos do 
recomeço das obras por parte dos responsáveis, tendo o último sido publicado na segunda-
feira da semana em curso, na realidade, o problema persistia, os acidentes aconteciam, e as 
pessoas continuavam a ser prejudicadas com aquela situação, o que não era aceitável, não se 
conseguindo perceber como é que se deixava prolongar durante tanto tempo um problema 
desta natureza.  -------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou também que as pessoas se estavam a movimentar, nas redes sociais, contra esta 
situação, no sentido de retirarem os pins. -------------------------------------------------------------  
Mais informou que, no dia seguinte à data da presente reunião, iria ter lugar uma reunião da 
CIMAL com o Ministro da Economia, sobre as acessibilidades na região, na qual irá 
participar e onde não deixará de colocar este assunto, dado que os pedidos de audiência ao 
Senhor Secretário de Estado não tiveram resposta. -------------------------------------------------  
Referiu ainda que a intervenção no IC1 está prevista só para dois mil e dezanove. ------------  
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Concluiu, referindo que iria ouvir o que o Senhor Ministro tinha a dizer sobre esta situação, 
do qual daria conhecimento à Câmara Municipal. --------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu também lamentar a morte daquele cidadão e as 
circunstâncias em que a mesma ocorreu. -------------------------------------------------------------  
Mais referiu que tinha sido discutido um eventual recurso à via judicial, por parte da 
Câmara Municipal, relativamente àquela situação, questionando se o processo tinha 
avançado. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que estava a ser preparada uma ação contra o Estado, a qual 
vai ser ultimada, o que só não acontecerá se for confirmada, na prática, a notícia de que as 
obras vão avançar, acrescentando que seria a medida certa e evitaria gastos ao Município.- -  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que, no ano transato, aquando da discussão deste 
assunto, tinha ficado convencido de que o processo judicial era para avançar, considerando 
que o mesmo já devia ter acontecido. Acrescentou que defendia que os problemas desta 
natureza deviam ser resolvidos nos locais próprios, neste caso, os tribunais, e não na praça 
pública, esperando que esta situação não subsista, sendo que, o processo judicial poderá ser 
suspenso a qualquer momento. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente recordou que, na sessão da Assembleia Municipal, em abril, do ano 
transato, a questão da via judicial tinha sido alvitrada, no sentido pressionar as EP para 
resolução do problema, relativamente ao qual tinha havido um compromisso dos 
responsáveis daquela empresa, os quais tinham indicado que, no mês de fevereiro, seriam 
retomadas as obras, tendo na data daquela Assembleia transmitido que não tinham nada de 
concreto para indicar sobre o assunto.-----------------------------------------------------------------  
Mais recordou que naquela sessão foi deliberado realizar uma sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal sobre o assunto, a qual teve lugar, em meados do mês de maio, 
pouco antes das eleições para o Parlamento Europeu, tendo, logo de seguida, os 
responsáveis da empresa Estradas de Portugal anunciado através de um comunicado à 
Imprensa, que aquelas obras seriam retomadas no mês de julho, o que não se veio a 
concretizar. Acrescentou que, como as EP têm tutela, antes de se avançar para a via judicial, 
foi pedida uma reunião ao Senhor Secretário de Estado, logo no início de agosto, com 
muitas insistências, sem uma resposta positiva, pelo que, na sessão da Assembleia 
Municipal, em dezembro, informou que se iria avançar com uma ação judicial, o que não 
significava que não se iria continuar a colocar a questão, em termos políticos. ----------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se estava a falar de uma empresa, e que a 
questão principal era a falta de dinheiro. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que se tratava de uma empresa pública tutelada pelo Governo, 
o qual podia dar instruções no sentido das obras avançarem e também podia mudar a 
administração, caso a mesma não resolvesse a situação.  ------------------------------------------  
Mais referiu que o problema financeiro nunca tinha sido levantado, até porque tem havido 
dinheiro para pagar juros e outros dividendos a diferentes entidades, acrescentando que, em 
dois mil e onze, o Governo tinha anunciado a suspensão daquelas obras, com grande 
regozijo, dizendo que ia poupar milhões. -------------------------------------------------------------  
Recordou ainda que o responsável da Empresa Estradas de Portugal tinha vindo ver a 
situação das obras, no terreno, tendo na altura considerado que era uma vergonha o que 
estava a ver e que a mesma não tinha justificação. --------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu que não seria por falta de dinheiro que o 
problema não estava resolvido, porque outras obras avançaram e estão quase concluídas. ---  
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu que também lamentava a morte do cidadão, 
acrescentando que a situação existente naquela via era muito perigosa, sobretudo para os 
motociclistas, porque alguns pins são arrastados para o espaço da faixa onde o trânsito 
circula, entre outros constrangimentos no trânsito, designadamente as filas que se criam, 
durante o verão, originando o caos naquela via. -----------------------------------------------------  
Mais referiu que perante a situação criada com a suspensão daquelas obras e o seu arrastar 
no tempo, e tendo em conta a posição do Governo sobre as mesmas, as pessoas tinham toda 
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a legitimidade para tirar os pins daquela via, porque estes só estão a criar problemas, 
considerando que aquela situação era uma vergonha.-----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LAGOA DE SANTO ANDRÉ – PRIMEIRO FESTIVAL DA ENGUIA -------------------  
O Senhor Presidente informou que esta iniciativa tinha tido sucesso, os restaurantes 
encheram durantes os dias em que a mesma decorreu, chegando a haver filas de espera, 
tendo vindo muitas pessoas de fora do Município. Acrescentou que a iniciativa foi 
importante para a promoção daquele espécie de pescado, cuja confeção se distingue da que 
é feita noutros locais, sendo um património do Município. ----------------------------------------  
Mais referiu que se conseguiu alcançar os objetivos pretendidos, superando as expectativas, 
para o qual contribuiu a cobertura que foi dada ao evento pela comunicação social local, e 
nacional. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito felicitou a realização e os resultados da iniciativa, a qual 
trouxera mais pessoas ao Município que puderam apreciar uma forma diferente e original 
de cozinhar aquele pescado. ----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que na concretização da iniciativa foi aplicado o modelo que defende, ou seja, 
a Autarquia dinamizou o evento e deixou a sua concretização às empresas daquele ramo de 
atividade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – SENHORA DO MONTE -----------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito chamou a atenção para a situação em que se encontra o 
espaço circundante ao ringue de patinagem e junto à sede da Sociedade Filarmónica, 
questionando sobre a responsabilidade da Autarquia relativamente ao terreno daquela 
envolvente, dado que o seu estado atual não dignifica a Cidade. ---------------------------------  
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Vereador Albano Pereira, com competências 
delegadas nesta matéria, que se inteirasse da situação. ---------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quatro de 
fevereiro do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 535.892,94 € (quinhentos e trinta e cinco mil 
oitocentos e noventa e dois euros e noventa e quatro cêntimos). ----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 282.823,77 € (duzentos e oitenta e dois mil 
oitocentos e vinte e três euros e setenta e sete cêntimos). ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero e oito da Divisão de Administração Geral e 
Financeira barra Dois Mil e Catorze. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução Orçamental do Município do 4º 
trimestre de 2014, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 
doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. -  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente salientou a redução muito significativa da divida, 
apesar da diminuição da receita, observando que esta situação representava um esforço 
enorme que vinha a ser feito na gestão da Autarquia, o que se traduzia também numa menor 
pressão por parte dos fornecedores, e não tinha posto em causa o programa que o Executivo 
Municipal se propôs executar durante o atual mandato, sendo que, muito do que se tinha 
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feito fora executado por administração direta, reconhecendo o papel importante 
desempenhado pelos trabalhadores da autarquia nas ações concretizadas. ----------------------  
Acrescentou que o mandato em curso não ia ser marcado por grandes obras, tendo em conta 
as condicionantes em termos de recursos financeiros e de acesso aos Fundos Comunitários. 
Mais observou que a taxa de execução do orçamento da receita se situava nos setenta e 
cinco por cento, superior à verificada nos exercícios anteriores, a qual tem vindo a subir, 
gradualmente, e que se pretende que venha a atingir os oitenta e cinco por cento no 
exercício de dois mil e quinze.  ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que as medidas que têm sido tomadas pelos 
sucessivos governos, desde o vinte e cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro, 
associado à grande coragem do atual Governo ao legislar para que todos no País 
começassem a fazer contas, tem tido algum efeito. Acrescentou que era de lamentar que 
algumas câmaras do País não tenham as suas contas controladas, porque todas o deviam ter, 
ficando satisfeito por isso acontecer no Município, de acordo com o previsto na lei. ---------  
Mais referiu que da análise que tinha feito ao documento em apreço, concluíra que tinha 
havido um acréscimo de três vírgula noventa e oito por cento nas receitas correntes, bem 
como um aumento do IMI e do IMT, sendo que o aumento da receita deste imposto estava 
associado à atividade imobiliária, revelando uma nova dinâmica no setor, o que era 
sinónimo de uma maior dose de confiança no País, o que, em dois mil e onze, não existia.- -  
Acrescentou que nas receitas de capital se registava uma quebra de cinquenta e cinco por 
cento, sendo que as verbas comunitárias tinham um grande peso nesta rubrica. ----------------  
Observou ainda que no lado da despesa, segundo o mapa geral, houve uma redução de dois 
vírgula oitenta e cinco por cento, ocorrendo uma redução no serviço da dívida, enquanto na 
despesa corrente houve um aumento de três e meio por cento, para o qual terá contribuído 
de forma significativa a rubrica de aquisição de bens e serviços que regista o valor de um 
milhão de euros. ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Diretor Financeiro, para dar algumas 
explicações técnicas, o qual esclareceu que o mapa em causa refletia o montante dos 
pagamentos efectuados no exercício e não as despesas efetivamente realizadas em dois mil 
e catorze, e que o facto de haver recuperação da dívida a terceiros teve influência no 
aumento dos montantes pagos. -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL 
DO SUL  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Rastreio do cancro da Mama no Município de Santiago do Cacém ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 14.C.1 da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas 
– DVQP.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício nº 005/de 15/01/2015 no qual agradecem à 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém o apoio prestado na realização do rastreio do 
Cancro da Mama no Município de Santiago do Cacém, na pessoa do Senhor Vereador 
Norberto Barradas e da Técnica Filomena Marquês ------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para várias entidades do Município  -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 003/GAP/2015 ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para várias entidades do Município, relativa 
a um apoio monetário para o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os fins 
que cada uma delas prossegue, a saber: ---------------------------------------------------------------  
•Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém – 7.800,00€  -------------------------------------  
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•Bombeiros Voluntários de Santo André – 7.800,00€ ----------------------------------------------  
•Cercisiago – 6.250,00€ ---------------------------------------------------------------------------------  
•Associação Cultural de Santiago do Cacém – 250,00€ --------------------------------------------  
•Coral Harmonia – Sociedade Harmonia – 2.000,00€ ----------------------------------------------  
•Quadricultura Associação – 2.000,00€ ---------------------------------------------------------------  
•Associação Ajagato – 7.100,00€ ----------------------------------------------------------------------  
•Paróquia de Santiago do Cacém – 1.500,00€ -------------------------------------------------------  
•Estrela de Santo André – 2.500,00€ ------------------------------------------------------------------  
•Juventude Atlético Clube – 1.400,00€ ---------------------------------------------------------------  
•União Sport Club – 2.500,00€ -------------------------------------------------------------------------  
•Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém –3.500,00€ ----------------------------------  
•Associação Intervir.Com – 1.500,00€ ----------------------------------------------------------------  
•Casa de Jovens “O Farol” – 3.100,00€ ---------------------------------------------------------------  
•Clube Ornintológico do litoral Alentejano – 500,00€ ---------------------------------------------  
•Lions Club de Santiago do Cacém – 750,00€ -------------------------------------------------------  
•Quercus – 1.000,00€ ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está 
empenhada no desenvolvimento equilibrado e progressivo do Município, tomando medidas 
que traduzem a sua efetiva preocupação pela defesa e preservação do ambiente e da 
qualidade de vida da população, das estruturas  e atividades culturais e desportivas do 
Município de Santiago do Cacém; ---------------------------------------------------------------------  
DOIS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de procura de apoios 
diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar atividades 
relevantes e tem desenvolvido um conjunto significativo de apoios financeiros e logísticos a 
dezenas de associações de caráter cultural, desportivo, social e humanitário. ------------------  
TRÊS: A Sociedade Anónima Petróleos de Portugal – Petrogal S.A., (Petrogal) atribuiu ao 
Município de Santiago do Cacém (MSC) uma verba para apoio ao desenvolvimento de 
atividades culturais, desportivas, ambientais e de solidariedade social do concelho, que veio 
proporcionar condições financeiras para que o MSC possa atribuir, um apoio financeiro de 
51 450,00€ (cinquenta e um mil e quatrocentos e cinquenta euros) a diversas entidades, para 
que estas prossigam o desenvolvimento de atividades nas suas áreas de intervenção, 
contribuindo assim para o desenvolvimento social, cultural, ambiental e desportivo do 
município. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO: As Associações contempladas com o apoio, contribuem para o 
desenvolvimento, social, cultural, ambiental e desportivo do município, através das 
inúmeras atividades que realizam ao longo do ano. -------------------------------------------------  
De direito: Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse 
municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, vide alínea 
u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 
12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. --------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ECODAP – DECAPAGEM, ANTICORROSÃO E PINTURA, LDA. ----  
ASSUNTO: Pagamento Faseado de Prestação de Direito de Superfície– Lote n.º 1 da 
Z.I.L. Exp. II de Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-03/DAGF/SAP/2008 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a requerente a efetuar o pagamento da prestação de direito de 
superfície relativo ao período de 2014-10-09 a 2015-10-08, no montante de 5.754,67€ 
(cinco mil setecentos e cinquenta e quatro euros e sessenta e sete cêntimos), acrescido dos 
respetivos juros de mora, em 11 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão 
efetuados nos meses de fevereiro a dezembro de 2015, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número treze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--- 
FUNDAMENTOS: 1 – Tendo em conta o pedido efetuado por parte da empresa ECODAP 
– Decapagem, Anticorrosão e Pintura, Lda. ----------------------------------------------------------  
2- A requerente é superficiário do lote n.º 1 da Z.I.L., Exp. II em Vila Nova de Santo André, 
tendo sido lavrada a competente escritura em 9 de outubro de 2008. De acordo com a 
escritura de compra e venda, o superficiário ficou obrigado a pagar a título de preço, uma 
prestação anual, durante o mês de dezembro, de cada ano a que respeita. -----------------------  
3- De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Alteração da constituição da Comissão de Vistorias às condições dos 
veículos automóveis ligeiros de passageiros – táxis ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário/Divisão Sustentabilidade e 
Competitividade do Território. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Alterar a Comissão de Vistorias aprovada em reunião de Câmara de 07-07-
2004, passando a ser composta da seguinte forma: --------------------------------------------------  
1) Nuno Franco, Engenheiro Mecânico – membro efetivo -----------------------------------------  
2) Cristina Mendes, Técnica Superior de Turismo – membro efetivo ----------------------------  
3) Milene Fautino, Engenheiro Agro Industrial – membro suplente ------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a reorganização interna de serviços, a Engª 
Milene Faustino foi transferida de serviço/divisão em dezembro de 2013;----------------------  
De Direito: De acordo com o artigo 21º do Regulamento do Transporte Público em 
Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Táxis. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ALCAPREDIAL - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA.-------------- 
ASSUNTO: Revogação da aprovação da alteração ao loteamento deliberado em 
reunião de câmara de  09/10/2014 e nova aprovação da alteração ao loteamento n.º 
01/2014, em nome de Alcapredial – Investimentos Imobiliários SA.------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lote A2 – Loteamento “Superfícies Comerciais” – Vila Nova de Santo 
André.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 01/2014 datado de 22/04/2014, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística.----------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente.---------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1- Revogar a aprovação da alteração ao loteamento deliberado em reunião de 
câmara de 09/10/2014.--------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Aprovar a alteração de loteamento n.º 01/2014, para o lote A2 – Loteamento 
“Superfícies Comerciais” – Vila Nova de Santo André, prédio descrito na Conservatória do 
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Registo Predial sob o n.º 3545/20001102 e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 6199-
P da freguesia de Santo André, que consiste em:--------------------------------------------------- 
Aumento do polígono máximo de implantação, aumento da área de implantação/coberta em 
1093 m2 e no aumento de área de construção máxima em 1093 m2, do edifício Bricomarché 
existente no lote A2, a fim de permitir a construção de telheiro para proteção das 
mercadorias na zona de armazenamento exterior, totalizando uma área de 
implantação/coberta de 4.193,00 m2 e uma área de construção de 4.543,00 m2, conforme 
memória descritiva, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número catorze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, 
na sua atual redação, e uma vez que a Alcapredial é a proprietária da totalidade dos lotes, 
dispensa-se a notificação para efeitos de pronúncia.----------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ------------------------------------  
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 2/DOGU/SAL, de dois mil e quinze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
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 quinze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Alojamento – Profissionais de Saúde ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.01/DAGF/SAP/2015 da Secção de Aprovisionamento 
e Património. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Autorizar a cedência por arrendamento da fração “I” do prédio urbano 
inscrito na matriz sob o artigo 2 710º, da União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 
Cruz e S. Bartolomeu da Serra, correspondente ao R/Ch, direito, do Bloco D, da Praceta dos 
Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, por um ano, renovável por igual período, à 
Dra. Zenilda Denise Moura Lopes Cardoso. ---------------------------------------------------------  
2 – Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número dezasseis, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - 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. -------------------------  
2 - No âmbito do processo de incentivo e apoio à fixação de técnicos de saúde no 
Município de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------  
3 - De acordo com o solicitado pela requerente, uma vez que se encontra a desempenhar a 
função de Internato Médico na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, EPE. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: T.A.C.A TEATRO ANIMAÇÃO DE CERCAL DO ALENTEJO ---------  
ASSUNTO: Agradecimento – Apoio espetáculo de revista á portuguesa “Elas Querem 
é ….Zumba Zumba” -----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Oficio com o registo de entrada nº 13586 de 16/12/2014---------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento do Teatro Animação de Cercal do 
Alentejo referente ao apoio do município ao espetáculo de revista á portuguesa “Elas 
Querem é…Zumba, Zumba. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ARMÉNIO LANÇA --  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a Informação nº 02/2015 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.101,44 € (mil cento e um 
euros e quarenta e quatro cêntimos) referente a 500 refeições, servidas pelo Agrupamento 
de Escolas Prof. Arménio Lança (Alvalade) aos alunos e professores participantes no Corta 
Mato Escolar Concelhio, realizado no dia 07 de janeiro de 2015. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram na organização do Corta Mato Escolar 
Concelhio prestam um apoio muito importante na sua divulgação e organização, 
contribuindo assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ----------------------------  
2. Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Proposta de Regulamento do Cartão Municipal Sénior ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 02/2014 – 29.5.1 da Divisão de Valorização e Qualificação das 
Pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de 
Regulamento do Cartão Municipal Sénior, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número dezassete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Câmara Municipal, em reunião ordinária de 09/10/2014 deliberou 
submeter a apreciação pública, de acordo com o disposto no artigo 118º do Código do 
Procedimento Administrativo, pelo período de 30 dias, contados a partir da data da 
publicação do Edital, o Projeto de Regulamento do Cartão Municipal Sénior para efeitos de 
recolha de sugestões de todos os interessados. A consulta pública decorreu de 30 de outubro 
de 2014 a 28 de novembro do mesmo ano. -----------------------------------------------------------  
No âmbito desta consulta pública, foi rececionado uma sugestão de uma munícipe, no dia 
14 de novembro de 2014, para alteração da denominação do Cartão Municipal Sénior para 
Cartão Municipal Viver +, com os fundamentos que se transcrevem "Assim, tendo em conta 
que o cartão em causa se destina a pessoas de todas as idades e não só aos seniores, julgo 
que o nome deveria ser alterado. Proponho Cartão Municipal Viver + pois é exatamente 
isso que se pretende, isto é, fomentar a integração em atividades de âmbito cultural, 
recreativo e desportivo: viver e conviver mais e com mais saúde”. ------------------------------  
De acordo com os fundamentos apresentados pela munícipe, não terá a mesmo interpretado 
corretamente o fim a que se destina o Cartão e os respetivos destinatários, já que o cartão 
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não se destina a todas as idades, pelo que não houve concordância na aceitação da sugestão 
da munícipe. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Alínea k) do n,º1 do art.º 33 e alínea g) do n.º 1 do artigo 25 do anexo I da Lei 75/2013, 
de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2014/2015 – Aumento do número de vagas destinadas às 
Primeiras Candidaturas -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Valorização e Qualificação das 
Pessoas – Informação nº 09/DVQP/2015 de 21 de janeiro -----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA:  Aumentar o número de bolsas de estudo destinadas às primeiras 
candidaturas de 16 (dezasseis) para 18 (dezoito). ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Das 19 vagas destinadas a renovações por deliberação de Câmara de 
24/07/2014:------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) 17 vagas foram preenchidas por os candidatos reunirem as condições, quer de admissão 
ao concurso quer de aprovação; ------------------------------------------------------------------------  
b) 1 vaga não foi preenchida por o anterior bolseiro não ter apresentado candidatura; --------  
c) 1 candidatura não reuniu as condições de admissão ao concurso; -----------------------------  
2. De acordo com deliberação de Câmara de 24/07/2014 foram abertas 16 vagas para as 
Primeiras Candidaturas. ---------------------------------------------------------------------------------  
3. A alteração do número de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas não vem alterar o 
número global de bolsas de estudo postas a concurso, 35 (trinta e cinco). ----------------------  
4. Número 2 do artigo 24º do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo 
para o Ensino Superior. ----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Alterações à Postura de Trânsito de Vila Nova de Santo André -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero nove, zero dois e informação número 
catorze de dois mil e quinze da Divisão de Projeto e Obras. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Submeter à aprovação da Assembleia Municipal das seguintes alterações à 
Postura de Trânsito de Vila Nova de Santo André: -------------------------------------------------  
“… ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rua da Liberdade: ----------------------------------------------------------------------------------------  
Trânsito proibido no sentido Poente-Nascente, após a confluência com a rua Herculano 
Saraiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Rua Herculano Saraiva: ---------------------------------------------------------------------------------  
Proibido voltar à esquerda para a rua da Liberdade. ------------------------------------------------  
Rua do Rosmaninho: -------------------------------------------------------------------------------------  
Trânsito Proibido no sentido Poente-Nascente, após a confluência com a Rua das 
Amendoeiras e Rua da Alfazema. ---------------------------------------------------------------------  
Rua das Amendoeiras: -----------------------------------------------------------------------------------  
Proibido voltar à esquerda para a Rua do Rosmaninho. --------------------------------------------  
Rua do Norte: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Um lugar para deficientes junto ao Passeio dos Rosais. --------------------------------------------  
Rua do Mar: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Um lugar para deficientes junto ao Bloco 1.1. -------------------------------------------------------  
Rua dos Caniços: -----------------------------------------------------------------------------------------  
Um lugar para deficientes no parque de estacionamento junto à Escola Básica n.º 4.” --------  
FUNDAMENTOS: Alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e Artigos n.os 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Desistência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de Sustentabilidade 
e Competitividade do Território ------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca nº 10 da nave 1 do Mercado 
Municipal de Vila Nova de Santo André, que havia sido adjudicada ao Senhor Florival 
Pereira Amaro Chainho. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com requerimento apresentado pelo Senhor Florival 
Pereira Amaro Chainho; ---------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara Municipal de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do 
Conselho Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e vinte 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. -----------------------------------------------------  
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