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ATA NÚMERO ONZE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZANOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E 
QUINZE --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezanove 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, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira 
Gonçalves Gamito e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a 
reunião ordinária da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências da Senhora Vereadora Daniela Martins e do Senhor Vereador 
Francisco de Sousa. --------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 dez da 
reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ---------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vereadora 
Daniela Martins e do Senhor Vereador Francisco de Sousa. ---------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------  
REUNIÃO - REVISÃO DO PDM – PLANO DIRETOR MUNICIPAL --------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, em Évora, na CCDRA – 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Alentejo, no mês em curso, uma 
reunião da Comissão de Acompanhamento da revisão do PDM de Santiago do Cacém, no 
sentido de se virem a obter os pareceres favoráveis de todas as entidades, nomeadamente da 
Câmara Municipal de Sines, Direção Geral do Território, Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas e Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. 
Acrescentou que não foi ainda possível resolver a situação com a DGADR, pelo que a 
Câmara Municipal solicitou uma reunião à Senhora Ministra da Agricultura, para tratar 
deste problema, no sentido da resolução do mesmo, o qual se prende com a delimitação do 
perímetro urbano da Mimosa. --------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que é urgente ultrapassar esta situação, porque a revisão do PDM terá de ser 
submetida à Assembleia Municipal, na sessão ordinária de junho, do ano em curso, 
acrescentando que o processo vai entrar em discussão pública, e que o mesmo se arrastava 
havia alguns anos devido a várias vicissitudes. ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezoito de março 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.157.334,34 € (um milhão cento e cinquenta e sete 
mil trezentos e trinta e quatro euros e trinta e quatro cêntimos). ----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 160.415,35 € (cento e sessenta mil quatrocentos e 
quinze euros e trinta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: PROJETO “A ESCOLA É DE TODOS” ----------------------------------------  
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ASSUNTO: Agradecimento pela oferta de livros ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: do teor do email de agradecimento, enviado à Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém pela oferta de livros. --------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO - USLA 
ASSUNTO: Agradecimento pela visita de estagiários da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa (FMUL) --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício da USLA no qual agradecem a 
colaboração prestada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém aquando da visita dos 
estagiários da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa no passado dia 20 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RICARDO JORGE FERNANDES PINELA DA CRUZ ---------------------  
ASSUNTO: Prestar louvor público pela determinação, empenho, coragem e elevado 
espirito de missão, aos elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Santo 
André, em especial aos Bombeiros Francisco Figueiredo e Filipe Tiago. -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta enviada pelo Sr. Ricardo Jorge Cruz na 
qual agradece o esforço e empenho dos Bombeiros de Vila Nova de Santo André no 
salvamento da sua avó, em acidente ocorrido no passado dia 25 de janeiro. --------------------  
O agradecimento estende-se também aos seguintes bombeiros, para além dos já 
mencionados Francisco Figueiredo e Filipe Tiago: -------------------------------------------------  
- Alberto Trigo; -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Tiago Martins; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Natacha Marreiros;  ------------------------------------------------------------------------------------  
- Gil Martins ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E 
DESPORTIVOS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO 
DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de mil, novecentos e noventa do Gabinete 
de Apoio Presidência. ------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba de 98.215,74 € (noventa e oito mil 
duzentos e quinze euros e setenta e quatro cêntimos) para Associação Serviços Sociais, 
Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Esta Associação tem atualmente cerca de 566 associados a quem são 
atribuídos auxílios monetários de caráter social, revelando-se estas comparticipações de 
grande importância e abrangência já que se tratam de apoios que se estendem aos respetivos 
núcleos familiares; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. Tendo em conta o subsídio anual atribuído à Associação, conforme preconiza a Cláusula 
8ª do Protocolo estabelecido entre esta e a Câmara Municipal, aprovado em 24 de março de 
2004; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro e alínea b) do 
número um do artigo 33º 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: Regime de Autonomia, Administração e Gestão dos Estabelecimentos 
Públicos da Educação Pré-Escolar e do Ensino e Secundário – designação de 
representantes -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.13.3 Representações Institucionais da Divisão de Valorização e 
Qualificação das Pessoas, Informação 035/DVQP/2015. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Designar os seguintes representantes do Município no Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém: ---------------------------------------------------  
- Vereadora da Câmara Municipal de Santiago do Cacém – Maria Margarida Santos; --------  
- Presidente da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da 
Serra – Vitor Paulo de Jesus Miguel Barata; ---------------------------------------------------------  
- Chefe da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas – Robertina Maria Calado 
Pereira Pinela. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Alínea a) do nº 2 e nº 1 do artigo 10º nº 3 do artigo 14º e alínea e) do 
nº 2 do artigo 60º do Decreto Lei nº 75/2008, de 22 de abril e Dec. Lei nº 137/2012, de 2 de 
junho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Alínea mm) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado 
pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COFISI – INDUSTRIA DE CARPINTARIA, LDA ---------------------------  
ASSUNTO: Pagamento faseado de prestação de Direito de Superfície – Lote nº 36 da 
ZIL Exp. III de Vila Nova de Santo André--------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André  -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 102/DAGF/SAP/1999 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a requerente a efetuar o pagamento das prestações de direito de 
superfície relativo aos períodos de 2013 a 2015 no montante de 2.764,80€ (dois mil 
setecentos e sessenta e quatro euros e oitenta cêntimos), acrescido dos respetivos juros de 
mora, em 15 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de 
março de 2015 a maio de 2016, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número quarenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta o pedido efetuado por parte da empresa COFISI – 
Industria de Carpintaria, Lda. ---------------------------------------------------------------------------  
2. A requerente é superficiária do lote nº 36 da ZIL, Exp. III em Vila Nova de Santo André, 
tendo sido lavrada a competente escritura em 23 de setembro de 1999. 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 artº 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: DIOCESE DE BEJA -----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: 11ª Edição Festival Terras Sem Sombra -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 11/SAC/DCD/2015 com o Processo nº 10/SAC/DCD/2015 
da Divisão de Cultura e Desporto ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Proceder a uma transferência de verba no valor de 5.000,00€ (cinco mil 
euros) para a Diocese de Beja destinada ao apoio à realização no âmbito da 11ª Edição do 
Festival Terras Sem Sombra; ---------------------------------------------------------------------------  
2. Apoiar a nível logístico. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. O Festival Terras Sem Sombra – Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo propõe 
uma programação de qualidade internacional de concertos de música erudita e fomenta a 
criação de novos pólos culturais e o desenvolvimento de novos públicos para a música 
erudita e para a música antiga em particular, sendo um projeto de interesse relativamente 
para o município. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
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: SPORTING FUTEBOL CLUBE ABELENSE ---------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Abela ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 14/2015, da Divisão de 
Cultura e Desporto e com o ofício do Sporting Futebol Clube Abelense de 20 de maio de 
2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 5.000,00 Euros (cinco mil 
euros) para o Sporting Futebol Clube Abelense como apoio para a realização de obras de 
melhoramento de edifício sede, nomeadamente para a substituição da cobertura e para a 
pintura exterior. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a melhoria das 
infraestruturas coletividades desportivas, possibilitam o desenvolvimento da sua atividade 
desportiva regular, bem como a continuidade da sua intervenção junto da população. --------  
2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
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. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para alienação de PT STC 182 ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cruz de João Mendes -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01-01.05/DAGF/SAP/2015 ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Considerar, a Hasta Pública deserta. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Foi recebida uma única proposta, da empresa Electrificadora de 
Santiago, apresentada de forma irregular relativamente às condições da Hasta Pública, não 
podendo ser validada. ------------------------------------------------------------------------------------  
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. --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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O Secretário da Reunião 
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