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ATA NÚMERO NOVE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CINCO DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE --  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos cinco dias do mês de março 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 oito 
da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE LISBOA – PARTICIPAÇÃO DO 
MUNICÍPIO ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento da participação do Município naquele evento que 
teve lugar, em Lisboa, de 25 de fevereiro a 1 de março, no qual se fizeram representar quase 
todos os municípios do Alentejo e muitas empresas da região. Acrescentou que lhe pareceu 
que aquela iniciativa estava com uma maior dinâmica relativamente aos anos anteriores, e 
que se registou uma grande procura pelo Alentejo, em geral, e pelo stand do Município, em 
particular, tendo sido esgotados todos os materiais de divulgação, fazendo um balanço 
positivo da presença do Município naquela iniciativa, onde foi possível dar a conhecer os 
seus estabelecimentos hoteleiros, a gastronomia, os eventos e o património, na qual também 
atuou o Grupo Coral de Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ALENTEJO LITORAL 2020 
(PEDAL)-PARCERIA ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que no dia três do mês em curso, teve lugar, em 
Sines, a assinatura da Parceria entre as várias entidades, no âmbito do PEDAL, com a 
presença do Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e do Senhor 
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(CCDRA), os quais valorizaram aquelas parcerias que são transversais a todos os setores da 
sociedade e representativas da região, processo que continua aberto à adesão de outras 
entidades que estejam interessadas. Acrescentou que a partir de agora estão criadas as 
condições para se avançar com as candidaturas ao Inalentejo. ------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO – DEMISSÕES NO SERVIÇO DE 
URGÊNCIAS --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que ao tomar conhecimento da demissão dos chefes da 
urgência do HLA, contactou, de imediato, a Senhora Presidente da Unidade Local de Saúde 
(ULS) que lhe confirmou esta situação, a qual assumiu a falta de médicos, mas não de 
outros meios, estranhando a demissão dos médicos nesta altura, dado que no mês de 
dezembro a situação era pior. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que são muito preocupantes os problemas existentes naquele Hospital e 
também nos Cuidados Primários de Saúde, embora estes tenham sido amenizados com a 
colocação dos médicos Cubanos. Acrescentou que existem relatos diários de utentes que se 
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queixam de longas horas de espera naquele serviço, bem como críticas de funcionários, 
enquanto a Administração contra-argumenta, sendo que o problema de fundo é a falta de 
médicos e também de outros profissionais de sáude. Acrescentou que a Ordem dos Médicos 
argumenta que não há falta de médicos, mas que os mesmos estão mal distribuídos, 
enquanto o Senhor Ministro da Saúde refere que há falta de médicos, e que serão dados 
incentivos a estes profissionais para que venham a exercer nas unidades de saúde fora dos 
grandes centros urbanos. --------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que os médicos auferem salários baixos no início da carreira, enquanto são 
pagos valores elevados a profissionais recrutados no estrangeiro. --------------------------------  
Concluiu, referindo que a situação criada com a demissão daqueles responsáveis, bastante 
noticiada pela Comunicação Social, criou alguma situação de alarmismo na população, 
acrescentando que a Câmara Municipal vai continuar a acompanhar a situação, tendo em 
conta a importância que tem o bom funcionamento daquela Unidade de Saúde para a 
população, sendo que a questão fundamental é a falta de médicos, apesar dos vários 
concursos que têm sido abertos pelo Hospital, para mais de cinquenta vagas, os quais têm 
ficado quase todos desertos.  ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas informou que a questão de falta de médicos e de 
outros profissionais de Saúde foi a matéria abordada com os órgãos de Comunicação Social 
que tiveram presentes no Hospital do Litoral Alentejano, tal como tem vindo a ser feito 
noutras ocasiões.------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que o problema de falta de médicos se arrastava, 
desde o tempo do Estado Novo, e que era preciso perceber e aprofundar as razões desta 
situação se perpetuar, considerando difícil gerir sem os meios humanos necessários. ---------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu que os médicos são formados em Portugal, 
com grande dispêndio de recursos, e depois vão exercer no estrangeiro, onde recebem 
salários muito elevados, com os quais o País não pode competir. --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quatro de março 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 405.160,36 € (quatrocentos e cinco mil cento e 
sessenta euros e trinta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 286.335,77 € (duzentos e oitenta e seis mil trezentos 
e trinta e cinco euros e setenta e sete cêntimos)------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Aquisição de parcela de terreno para alargamento da Estrada do Giz – 
Deixa-o-Resto --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André  ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 04.01.01 de dois mil e quatro da Secção de 
Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adquirir ao Senhor Júlio Alexandre Gonçalves Santinhos, pelo valor de 
3.637,50 € (três mil seiscentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), uma parcela de 
terreno com a área de 485,00 m2, a desanexar do prédio rústico inscrito na matriz cadastral 
da freguesia de Santo André, sob o artigo 250º Secção I (Parte) e descrito na Conservatória 
do Registo Civil Predial Comercial e Automóvel sob o nº 21/1984116, a confrontar a Norte 
e Poente com terrenos do próprio e a Sul e Nascente com a estrada entre as povoações do 
Giz e do Deixa-o-Resto, destinada ao alargamento desta via. -------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta que para execução da obra de alargamento da 
estrada se verificou, que era necessário uma área de terreno de 485,00m2; ---------------------  
2. Foi atribuído o valor de 7,50 €/m2, por acordo entre o Município e o vendedor; -----------  
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3. De acordo com a alínea g) do nº 1 do artº 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 2015 ----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher 
– 8 de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação n.º 1/COCDIM/2015-------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Tomar conhecimento do programa constante da informação em anexo. 
Dois: Aprovar a comparticipação nas despesas inerentes à realização das iniciativas 
previstas, cujo valor se estima em 1.153,50 € (IVA incluído). ------------------------------------  
Três: Aprovar a prestação de apoio logístico à iniciativa, nomeadamente: Apoio com 
abertura e funcionamento das Piscinas Municipais e apoio dos técnicos de Desporto para a 
aula de Ginástica Localizada; reportagem fotográfica e cedência de transporte.  ---------------  
FUNDAMENTOS: As trabalhadoras das Autarquias Locais do Município de Santiago do 
Cacém comemoram anualmente o Dia Internacional da Mulher, através da realização de 
iniciativas, cuja organização é da responsabilidade da Comissão constituída para o efeito. --  
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 4/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 trinta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para material didático: Ano letivo 2014/2015 
Educação Pré-Escolar e Atividaees de Animação e de Apoio à Família --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de valorização e Qualificação das Pessoas, 
informação nº 11/DVQP/2015 de 21.01.2015. -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba 
destinada à aquisição de material didático constante na informação anexa, a saber: -----------  
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança (Alvalade) 1.080,00 €; Agrupamento de 
Escolas de Cercal do Alentejo540,00 €; Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
1.620,00 € e Agrupamento de Escolas de Santo André – 1.620,00 €, sendo o valor total de 
4.860,00 € (quatro mil oitocentos e sessenta euros). ------------------------------------------------  
2. Que os respetivos Agrupamento enviem a esta Câmara Municipal, cópia das faturas 
relativas à aquisição do referido material, até 31 de julho de 2015. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do nº 2 do artigo 23º da Lei 75/2013, de 12 de setembro; ----  
Dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para a 
educação pré-escolar. ------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Aprovar o projeto de normativo do programa Férias Jovens -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2/1.2.1/DCD/SMBA/2013 da Divisão de Cultura e Desporto-  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o projeto de normativo do programa Férias Jovens, documento que 
é dado como reproduzido na presente ata com o número trinta e sete, 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 o disposto nas alíneas K e u) do artigo 33º da Lei 
75/2013, d 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE FOROS DO LOCÁRIO ----------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Foros do Locário – S. Domingos ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 02/SAC/DCD/15, com o Processo nº 02/SAC/DCD/15 do 
Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultura e Desporto. --------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 5.000,00€ (cinco mil 
euros) para a Associação de Moradores de Foros do Locário como forma de apoio à 
realização de obras – colocação de portas e janelas, a transferir de acordo com a execução 
da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 175/2013, 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 
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: Valor de ingresso para o concerto dos Dead Combo ----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 02/AMAC/DCD/2015 da Divisão Cultura e Desporto ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o valor único de doze euros e cinquenta cêntimos por ingresso. -----  
FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio. ----------------  
De Direito: Artº 33, nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
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ASSUNTO: Hasta Pública para Alienação de Viaturas, um Trator Agrícola e 
Ciclomotores. --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-14.09/DAGF/SAP/2015. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Efetuar procedimento por hasta pública para alienação de viaturas, um 
trator agrícola e ciclomotores diversos, propriedade do Município de Santiago do Cacém. --  
2. Aprovar as condições da hasta pública, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número trinta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
3. Efetuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 09 de abril de 2015, pelas 
11,30 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------  
2. Em virtude dos veículos se mostrarem disponíveis aos Serviços, tendo em conta o seu 
estado de manutenção. -----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e dez minutos. --------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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