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ATA NÚMERO CATORZE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE -  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos nove dias do mês de abril 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 treze 
da reunião anterior a qual foi aprovada, por maioria, com duas abstenções do Senhor 
Presidente e do Senhor Vereador Paulo Gamito por não terem estado presentes. --------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE ----------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia oito do mês em curso, os cinco 
presidentes das câmaras municipais do Litoral Alentejano tinham reunido com o Senhor 
Secretário de Estado da Saúde, para colocarem um conjunto de preocupações relativas à 
situação de prestação de cuidados de saúde no Hospital do Litoral Alentejano e sobre os 
Cuidados Primários de Saúde nos diferentes municípios, acrescentando que a situação é 
muito grave nalguns daqueles municípios, sendo que, no Município de Santiago do Cacém, 
o problema foi minimizado com a vinda dos médicos cubanos. ----------------------------------  
Acrescentou que o Senhor Secretário de Estado referiu que o objetivo de todos os utentes 
terem médico de família ainda não tinha sido alcançado, e informou que o Governo estava a 
adotar um conjunto de medidas, no sentido de contratar médicos reformados e conceder 
incentivos para os médicos exercerem no interior, reconhecendo que o Alentejo Litoral e o 
Barlavento Algarvio eram as zonas do País onde a situação era mais grave. --------------------  
Referiu ainda que sobre a situação no Hospital do Litoral Alentejano que levou à demissão 
dos médicos das urgências, os quais reuniram, posteriormente, com o Presidente da ARS do 
Alentejo onde colocaram um conjunto de problemas, o Senhor Secretário de Estado 
informou que iriam ser adotadas medidas para resolver o assunto. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que já tinha sido iniciado o ciclo de visitas às freguesias do 
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia oito de abril do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 356.761,66 € (trezentos e cinquenta e seis mil 
setecentos e sessenta e um euros e sessenta e seis cêntimos). -------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 287.215,86 € (duzentos e oitenta e sete mil duzentos 
e quinze euros e oitenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
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ASSUNTO: Alteração de Local das Reuniões de Câmara Ordinárias ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do Despacho nº 014/GAP/2015 de 06 de abril, para 
efeitos do disposto no nº 4 do artº 40, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
referente à alteração do local das reuniões de Câmara Ordinárias, nas Freguesia de Cercal 
do Alentejo e Alvalade, agendadas para os dias 09 e 16 de abril respetivamente e que 
devido à realização de Hastas Públicas devem manter-se na Sala de Sessões da sede do 
Município em Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO  -----------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 17/SAC/DSC/2015, com o Processo número 
15/SAC/DCD/2015 -32.1.2 da Divisão de Cultura e Desporto. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros) 
para a AJAGATO – Associação Juvenil Amigos do Gato, como forma de apoio à 16ª 
Mostra Internacional de Teatro de Santo André. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Mostra Internacional de Teatro de Santo André é uma mais valia 
para o Município, quer através da captação de novos públicos, quer através da oferta 
diversificada que apresenta na sua programação. ----------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da 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. ------------------------------  
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: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA MARIA ---------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 16/SAC/DSC/2015, com o Processo número 
14/SAC/DCD/2015 da Divisão de Cultura e Desporto. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos 
euros) para a Paróquia de Santa Maria como forma de apoio à realização da Festa de verão a 
promover nos dias 3 e 4 de julho, em parceria com o Jornal O Leme. ---------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da 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. ------------------------------  
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 
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instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DESPORIVA LUVAS PRETAS ------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 35/2015 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2015/2016 – Aprovação --  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Valorização e Qualificação das Pessoas e 
Informação nº 037/DVQP/2015 de 2015/03/30. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2015/2016, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cinquenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
Dois - Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os vinte 
e sete circuitos especiais de transporte escolar para o ano letivo 2015/2016 previstos, cujos 
mapas se anexam.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 32º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. ---------------------------  
Três – Portaria n.º 766/84, de 27 de setembro. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
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. Adjudicar o lote 11 Motorizada – Yamanha/DT 50 LCD-99-CF 17 de 
1988, ao Senhor Francisco António Gamito, por 275,00€, acrescidos de IVA e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
2. Os lotes de 1 a 10 inclusive, ficaram desertos. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação do lote 11 era de 250€, sendo os lanços mínimos 
de 25 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Adjudicado à proposta mais favorável, por licitação verbal. O outro concorrente presente 
não apresentou qualquer oferta. ------------------------------------------------------------------------  
3. Não houve interessados para os restantes lotes. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
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ASSUNTO: Santiagro 2015 -  Fornecimento de Bebidas aos Restaurantes e Bares. -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.14-09/2015 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar à empresa J. Duarte Ferreira e Filhos, Lda pelo valor de 4.700,00€ 
(quatro mil e setecentos euros) acrescidos de IVA à taxa legal e nas restantes condições da 
Hasta Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Proposta mais favorável. ----------------------------------------------------  
A base de licitação era de 4.000,00€, sendo os lanços mínimos de 100,00€. A proposta da 
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A era de 4.500,00€, não tendo licitado. ----------  
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 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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O Secretário da Reunião 
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