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ATA NÚMERO DEZOITO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA SETE DE MAIO DE DOIS MIL E QUINZE ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos sete dias do mês de maio 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, 
Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de 
se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
dezassete da reunião anterior a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor 
Presidente, por não ter estado presente. ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------  
REUNIÃO CONJUNTA DAS CINCO ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS DO LITORAL 
ALENTEJANO – ACESSIBILIDADES -----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que no próximo domingo, dia 10 de maio de 2015, às 16:00 
horas, irá ter ligar, em Grândola, no Cine – Granadeiro Auditório Municipal, uma reunião 
conjunta das cinco Assembleias Municipais do Litoral Alentejano, para a qual foram 
convidados todos os eleitos nos órgãos autárquicos da região, os deputados de todos os 
grupos parlamentares da Assembleia da República, com eleitos nos círculos de Setúbal e 
Beja, bem como os presidentes das assembleias municipais e das câmaras municipais de 
Ferreira do Alentejo e de Beja, assim como as populações, em geral, com o objetivo de se 
discutirem assuntos referentes às acessibilidades, nomeadamente no referente à Saúde, às 
vias rodoviárias e ferroviárias. -------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL NAS FREGUESIAS ------------------------  
O Senhor Presidente informou que no âmbito desta iniciativa prosseguem as visitas nas 
freguesias, sendo que na semana em curso e até ao final da mesma as visitas aos vários 
locais, instituições e empresas estava a decorrer no território abrangido pela União de 
Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, sendo que, na 
próxima semana, as visitas decorrerão na Freguesia de Santo André. ----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SESSÃO PÚBLICA SOBRE PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM - PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que aquela sessão terá lugar, no dia  8 de maio 
de 2015, pelas 21h00, na Sala de Sessões do Município, a qual foi divulgada à população, e 
onde poderão ser apresentadas sugestões. ------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de maio do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 390.360,03 € (trezentos e noventa mil trezentos e 
sessenta euros e três cêntimos) -------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 282.761,56 € (duzentos e oitenta e dois mil 
setecentos e sessenta e um euros e cinquenta e seis cêntimos) ------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Sala na Antiga Escola Primária da Sonega. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega. ----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04-03.09/2015 da Secção Aprovisionamento e Património. --  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ----------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência da sala correspondente à ala direita da antiga 
Escola Primária da Sonega, na freguesia do Cercal do Alentejo, a título gratuito, para nela 
funcionar a Sede do Grupo Desportivo Leal Soneguense, com vista à prossecução dos seus 
objetivos estatutários. ------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número setenta e nove, 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 o solicitado pelo Grupo Desportivo. -------------  
DOIS- 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: MUNICIPIO 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: Adjudicar o equipamento PT STC 182, à empresa Electrificadora de 
Santiago Unipessoal, Lda, pelo valor de 350,00 Euros, acrescido de IVA à taxa legal e nas 
restantes condições da Hasta Pública. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 330,00 Euros. ---------------------------------  
2. Único concorrente. ------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta 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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O Presidente da Câmara Municipal 
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O Secretário da Reunião 
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