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ATA NÚMERO DEZ, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOZE DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze 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 nove 
da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
AUMENTO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) --------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
Henrique Ferreira Parente, inscrito para o efeito, o qual informou que era proprietário de 
uma casa, a qual estava fechada, dado que, havia quatro anos que estava no Lar da Santa 
Casa da Misericórdia, tendo sido confrontado com um aumento muito elevado da taxa do 
IMI, a qual tem dificuldade em pagar, porque os rendimentos que tem são os da sua pensão, 
os quais são para pagar o Lar e medicamentos. Acrescentou que se tinha dirigido à 
Repartição de Finanças para expor o assunto, onde lhe disseram que devia colocar o 
problema à Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que, embora se tratasse de uma receita municipal, aquela 
taxa era cobrada pelas Finanças e resultava de legislação aprovada pela Assembleia da 
República, sendo que os órgãos municipais apenas deliberavam sobre o valor a plicar no 
Município, num intervalo de zero vírgula três a zero vírgula cinco, acrescentando que a 
Câmara Municipal não tinha poderes para isentar o pagamento daquela taxa. ------------------  
Mais informou que o Munícipe podia pedir a reavaliação do imóvel. ----------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que surgem cada vez mais situações deste género, 
considerando que as mesmas deviam ser avaliadas pelos serviços sociais da Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEMINÁRIO “ALENTEJO 2020 – INSTRUMENTOS DE APOIO ÀS EMPRESAS” 
O Senhor Presidente deu conhecimento de que se realizou, no dia dez do mês em curso, no 
Auditório Municipal António Chainho, a iniciativa mencionada em epígrafe, promovida 
pela Associação de Apoio ao Empresário do Alentejo Litoral (AAEL), na qual participaram 
mais de cento e quarenta pessoas, mobilizados pela Associação. ---------------------------------  
Mais informou que foi feita uma abordagem sobre o Plano Operacional do Alentejo por um 
vogal do Inalentejo, acrescentando que já tinham sido aprovados os critérios de seleção dos 
projetos e que, no dia vinte do mês em curso, sairia o primeiro aviso de concurso para as 
empresas, ao qual outros se seguirão, sendo que será dada informação prévia com a 
indicação da data de abertura dos mesmos. -----------------------------------------------------------  
Referiu ainda que foram dadas informações claras sobre o tema e respostas às questões 
colocadas pelos empresários presentes, os quais eram na maioria jovem. -----------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito informou que não lhe foi possível estar presente nesta 
edição, por razões profissionais. -----------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que este novo Quadro Comunitário de Apoio devia ser bem trabalhado e que a 
Autarquia devia ter um papel proactivo nesta matéria, sobretudo no importante 
esclarecimento aos potenciais interessados, sobre os benefícios e os riscos que comporta 
uma atividade por conta própria, alertando para a realidade deste Quadro, o qual se centrava 
sobretudo nos resultados a obter. ----------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO -------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com as quatro Associações de 
Bombeiros, onde informou que a Câmara Municipal iria cumprir com os compromissos 
assumidos no mandato anterior, com efeitos retroativos, no referente à renegociação das 
apólices de seguros, tendo sido acordado que no caso de se obter uma redução nas mesmas, 
o diferencial reverteria para aquelas Associações. Acrescentou que, embora o pagamento 
dos seguros das viaturas não fosse uma obrigação legal da Câmara Municipal, o mesmo se 
traduzia num apoio àquelas Associações, a juntar a outros, o qual mereceu o consenso das 
mesmas, não se traduzindo num aumento da despesa para o Município. ------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de março 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 359.843,33 € (trezentos e cinquenta e nove mil 
oitocentos e quarenta e três euros e trinta e três cêntimos). ----------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 214.592,36 € (duzentos e catorze mil quinhentos e 
noventa e dois euros e trinta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: AMISSA – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS SOLIDÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Noite de Fados ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André  -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 17 SAC/DCD/15.32.1.2 ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização de uma Noite de Fados promovida pela AMISSA – 
Associação de Amigos Solidários de Santo André no dia 14 de março de 2015, através da 
isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento das taxas de ruído e das taxas de 
recinto de diversão provisória no valor de 23,28€. --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A AMISSA – Associação de amigos solidários de Santo 
André, tem-se revelado uma coletividade importante que contribui para o desenvolvimento 
social da comunidade, nomeadamente a ajuda a crianças desfavorecidas da região de Santo 
André, através das inúmeras atividades que promove.----------------------------------------------  
De Direito: É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº 6º do Regulamento Municipal de Taxas. ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: URBICALISTO – CONSTRUÇÃO E PROMOÇÃO LDª.------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da alteração de loteamento n.º 08/2014, em nome de 
Urbicalisto – Construção e Promoção Ldª.--------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lotes 1 e 2 – Loteamento “Quinta do Lobo” – Rua Manuel da Fonseca 
e Rua 10 – Ermidas Sado.-------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 08/2014 datado de 28/11/2014, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a alteração do loteamento n.º 08/2014, para os lotes 1 e 2 – 
Loteamento “Quinta do Lobo” – Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 – Ermidas Sado, prédios 
descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 1178/20070525 C e 
1179/20070525 C, e inscritos na matriz predial urbana sob os n.ºs 2489 e 2490, 
respetivamente, da freguesia de Ermidas Sado.------------------------------------------------------- 
A operação consiste na alteração do uso das lojas (frações “C”), dos lotes 1 e 2, de 
comércio para comércio /serviços, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número trinta e nove, 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 redação conferida pelo Decreto Lei n.º 26/2010 de 30/03, foi feita notificação para 
pronúncia dos interessados por edital, não tendo sido apresentada oposição escrita à 
alteração de loteamento.---------------------------------------------------------------------------------- 
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: FILIGALVA – CONSTRUÇÃO CIVIL LDª E CABOVISÃO – 
TELEVISÃO POR CABO S.A.---------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Retificar a proposta aprovada em Reunião de Câmara de 26/02/2015, por 
erro material na expressão da vontade.------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lotes 12,17, 22 e 23 – Loteamento da Zona Industrial Ligeira – 
Expansão III – Vila Nova de Santo André.------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo n.º 15/2005 datado de 25/08/2005, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a retificação, por erro material na expressão da vontade, de acordo 
com o artigo 148.º do Código de Procedimento Administrativo, sendo que, na entidade e no 
assunto, onde se lê “Filigalva – Construção Civil Ldª”, deve ler-se “Filigalva – Construção 
Civil Ldª e Cabovisão – Televisão por Cabo S.A”.--------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 148.º do Código de 
Procedimento Administrativo: “ Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da 
vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, 
pelos órgãos competentes para a revogação do ato”. “ A retificação pode ter lugar 
oficiosamente ou a pedido dos interessados, tem efeitos retroativos e deve ser feita sob a 
forma e com a publicidade usadas para a prática do ato retificado”.------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2014/2015 – Junta de Freguesia de Santo André e 
da União das Freguesias de São Domingos e Vale de Águas: definição do preço ao 
quilómetro a praticar ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6 da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas e 
Informação Nº 176/DVQP/2014, de 10/11/2014. ---------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Manutenção dos preços ao quilómetro praticados no ano letivo anterior para 
o transporte escolar – na modalidade de circuito especial, assegurado pela Junta de 
Freguesia de Santo André no valor de 0,67€ (sessenta e sete cêntimos) e pela União das 
Freguesias de São Domingos e Vale de Água, no valor de 0,44 € (quarenta e quatro 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Alínea gg) do número 1 do artigo 32º da Lei Nº 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de setembro; ---------------------------------------------------------  
3. A inexistência de viaturas municipais que passam assegurar, na totalidade e diretamente, 
a execução dos circuitos especiais no terreno; -------------------------------------------------------  
4. A disponibilidade manifestada pelas Juntas de Freguesia em causa para assegurarem este 
tipo de serviço. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Santiago do Cacém --------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercado Municipais/Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território/2015. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência da banca nº 21 da nave 1 do Mercado 
Municipal de Vila Nova de Santo André, que havia sido adjudicada à Senhora Isalina Maria 
Pereira Nicolau. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com requerimento apresentado pela Senhora Isalina 
Maria Pereira Nicolau; ----------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 
Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas  ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.291,59 € (dois mil 
duzentos e noventa e um euros e cinquenta e nove cêntimos) referente ao custo de seguros 
de viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. --------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea o), do nº 1 do artº 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Instalações à Associação de Agricultores do Litoral 
Alentejano. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 07-03.04 de dois mil e onze da Secção de 
Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Resolver por acordo o contrato celebrado com a Associação em 01-
02-2006, passando o mesmo a ter termo em 31-03-2015; ------------------------------------------  
DOIS – Celebrar novo contrato de arrendamento com a A.A.L.A., relativo à cedência de 
espaço no edifício sito na entrada norte do Parque de Feiras e Exposições, em Santiago do 
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Cacém, com efeitos a partir de 01/04/2015, conforme minuta em anexo, com a renda 
mensal de 80,00€ (oitenta euros); ----------------------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a celebração de um Protocolo de colaboração, de forma a clarificar as 
obrigações de cada parte no que respeita à cedência e utilização de espaços no Parque de 
Feiras e Exposições, designadamente, no que se refere à realização de leilões de gado, bem 
como, à colaboração no âmbito das feiras agrícolas “Santiagro” e “Feiras do Monte”, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número quarenta, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Tendo em conta a alteração do espaço cedido à A.A.L.A. para 
sedear os seus serviços administrativos; --------------------------------------------------------------  
DOIS – Com vista à contratualização das condições e normas que definem as 
responsabilidades de ambas as partes, no âmbito da realização dos leilões de gado e das 
feiras “Santiagro” e “Feira do Monte”. ----------------------------------------------------------------  
TRÊS – Ao abrigo do previsto nas alíneas g) e o) 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. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e cinquenta e cinco minutos. ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
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