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ATA NÚMERO VINTE E SETE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA NOVE DE JULHO DE DOIS 
MIL E QUINZE -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos nove dias do mês de julho 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, 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 vinte 
e seis 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 justificada a ausência do Senhor Vereador 
Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia oito de julho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 291.772,15€ (Duzentos e noventa e um mil setecentos 
e setenta e dois euros e quinze cêntimos). ------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 262.748,76€ (Duzentos e sessenta e dois mil 
setecentos e quarenta e oito euros e setenta e seis cêntimos). --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Quinze/Dois 
Mil e Dezoito. - -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil 
e Quinze/Dois Mil e Dezoito, constante no documento, em anexo, o qual é dado como 
reproduzido na presente ata com o número cento e quinze, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ----------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, e duas 
abstenções dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS.- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
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ASSUNTO: Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 
Dois Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito, constante no documento, em anexo, o qual é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e dezasseis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal.-- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, e duas 
abstenções dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS.- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze. ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze, 
constante no documento, em anexo, o qual é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e dezassete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, e duas 
abstenções dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS.- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Abertura de procedimento de Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico de Alvalade. ---------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04/2015 e Inf. 137/DSCT/2015 da Divisão de 
Sustentabilidade e Competitividade do Território. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Deliberar sobre a abertura de procedimento de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico de Alvalade, para posterior 
desenvolvimento da respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU), sendo o projeto de 
delimitação elaborado pelo Município, conforme estipulado no artigo 13.º do Regime 
Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), consagrado no D.L. n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: Considerando as novas abordagens de reabilitação, 
plasmadas no RJRU, e considerando a degradação e obsolescência dos edifícios, das 
infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de 
utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, 
segurança, estética ou salubridade, justifica-se a delimitação de uma ARU para o Centro 
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Histórico de Alvalade e zonas limítrofes e o posterior desenvolvimento da respetiva ORU, a 
aprovar em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação urbana. ------------  
DE DIREITO: Artigo 7.º do RJRU. -------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Abertura de procedimento de Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico do Cercal do Alentejo ---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 05/2015 e Inf. 138/DSCT/2015 da Divisão de 
Sustentabilidade e Competitividade do Território. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Deliberar sobre a abertura de procedimento de delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) do Centro Histórico do Cercal do Alentejo, para posterior 
desenvolvimento da respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU), sendo o projeto de 
delimitação elaborado pelo Município, conforme estipulado no artigo 13.º do Regime 
Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), consagrado no D.L. n.º 307/2009, de 23 de 
outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: Considerando as novas abordagens de reabilitação, 
plasmadas no RJRU, e considerando a degradação e obsolescência dos edifícios, das 
infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de 
utilização coletiva, designadamente no que se refere às suas condições de uso, solidez, 
segurança, estética ou salubridade, justifica-se a delimitação de uma ARU para o Centro 
Histórico do Cercal do Alentejo e zonas limítrofes e o posterior desenvolvimento da 
respetiva ORU, a aprovar em instrumento próprio ou em plano de pormenor de reabilitação 
urbana. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DE DIREITO: Artigo 7.º do RJRU. -------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Parceria “Rota Vicentina” – Atribuição de Apoio Financeiro ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Comunicações e Qualidade ---------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba anual para a Associação Rota Vicentina, no 
valor de 3.600,00€ (Três mil e seiscentos euros), correspondente à comparticipação 
financeira do Município, enquanto parceiro na Rota Vicentina. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com o pedido de apoio financeiro efetuado pela 
Associação Rota Vicentina, enquanto entidade promotora da operação “Rota Vicentina”, no 
valor de 3.600,00€ (Três mil e seiscentos euros), correspondente a 300€/mês, entre janeiro a 
dezembro de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: Nos termos da alínea u) do número 1, do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: OS BARRIGOTOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ALVALADE 
ASSUNTO: Miúdos e graúdos – Feirinha popular ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: INF.36/SAC/DCD/2015 e Proc. 10/TL/LICENÇA RUIDO NA VIA 
PÚBLICA /15 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.  ------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Apoiar a realização da Feirinha Popular promovido por Os Barrigotos – 
Associação Recreativa de Alvalade no dia 12 de julho de 2015, através da isenção do 
pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de ruído no valor de 14,73€.(catorze euros e 
setenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Os Barrigotos – Associação Recreativa de Alvalade, tem-se 
revelado uma coletividade importante, que tem contribuído bastante para o 
desenvolvimento cultural, desportivo e social da comunidade e região em que se insere, 
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: JUNTA DE FREGUESIA E GRUPO DE MARCHAS DE ERMIDAS 
SADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado para a realização do baile das 
marchas . --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do mail, no qual agradecem a colaboração prestada 
pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, aquando da realização do Baile das Marchas 
que aconteceu a 13 de junho último. ------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DE CANTE ALENTEJANO VOZES ALÉM TEJO --------------  
ASSUNTO: Agradecimento  - transporte ---------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Ofício com o registo de entrada nº3419 de 19/03/2015. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento do Grupo de Cante Alentejano Vozes 
Além Tejo pela cedência de transporte para deslocação a Castro Verde para participação no 
programa Património da Rádio Castrense.------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Revogação do Regulamento da Feira da Senhora do Monte. 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Nº 14.4.5/1 – nº 3 / Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território/2015. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar o Regulamento da Feira da Senhora do Monte. ----------------------  
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: 1.º Considerando que no Regulamento da Organização de 
Serviços do Município de Santiago do Cacém, publicado pelo Despacho n.º 1657/2013, de 
28/01, artigo 9º, nºs 5.2.10, estipula-se que compete ao Município de Santiago do Cacém, 
através da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território “Organizar feiras e 
mercados sob jurisdição municipal”;  -----------------------------------------------------------------  
2.º Considerando que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém leva a cabo anualmente, 
no fim de semana que inclui o primeiro domingo do mês de setembro, a Feira do Monte, 
evento que se concretiza no Parque de Parque de Feiras e Exposições de Santiago do 
Cacém;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º Considerando que a preparação deste certame tem uma dinâmica exigente e representa 
um esforço organizacional adequado à atualidade;  -------------------------------------------------  
4.º Considerando que o Regulamento da Feira da Senhora do Monte, é de maio de 1979. ---  
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5.º Conclui-se, que a preparação do evento abarca inúmeras dificuldades que resultam do 
evidente desfasamento do Regulamento em vigor, criando constrangimentos que não são 
compagináveis com os objetivos, critérios e resultados que se pretendem obter anualmente, 
pelo que deve ser integralmente revogado.  ----------------------------------------------------------  
De direito: 1.º De acordo com o artigo 146.º n.º 1 do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07/01, deve ser revogado 
o Regulamento da Feira da Senhora do Monte, de maio de 1979. --------------------------------  
2.º A proposta de revogação deve ser deliberada pela Câmara Municipal e aprovada pela 
Assembleia Municipal, órgãos competentes para aprovação de posturas e regulamentos com 
eficácia externa, nos termos dos artigos 33.º n.º 1 alíneas k) e ccc) e artigo 25.º n.º 1 aliena 
g), e como tal competentes para a sua revogação, conforme previsto no referido artigo 146.º 
n.º 1 do CPA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Revogação dos Artigos 35.º a 43.º do Capitulo VII, Disposições Especiais 
Sobre a Feira da Senhora do Monte, do Regulamento das Feiras e Mercados 
Tradicionais. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Nº 14.4.5/1 – nº 3 / Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território/2015. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar os artigos 35.º a 43.º do Capitulo VII, Disposições Especiais 
Sobre a Feira da Senhora do Monte, do Regulamento das Feiras e Mercados Tradicionais. --  
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: 1.º Considerando que no Regulamento da Organização de 
Serviços do Município de Santiago do Cacém, publicado pelo Despacho n.º 1657/2013, de 
28/01, artigo 9º, nºs 5.2.10, estipula-se que compete ao Município de Santiago do Cacém, 
através da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território “Organizar feiras e 
mercados sob jurisdição municipal”;  -----------------------------------------------------------------  
2.º Considerando que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém leva a cabo anualmente, 
no fim de semana que inclui o primeiro domingo do mês de setembro, a Feira do Monte, 
evento que se concretiza no Parque de Parque de Feiras e Exposições de Santiago do 
Cacém;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º Considerando que a preparação deste certame tem uma dinâmica exigente e representa 
um esforço organizacional adequado à atualidade;  -------------------------------------------------  
4.º Conclui-se, que a preparação do evento abarca inúmeras dificuldades que resultam do 
evidente desfasamento das normas constantes dos artigos 35.º a 43.º do referido 
Regulamento, criando constrangimentos que não são compagináveis com os objetivos, 
critérios e resultados que se pretendem obter anualmente, pelo que devem ser revogadas as 
disposições regulamentares ultrapassadas. -----------------------------------------------------------  
De direito: 1.º De acordo com o artigo 146.º n.º 1 do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07/01, devem ser 
revogados os artigos 35.º a 43.º do Capítulo VII, do Regulamento das Feiras e Mercados 
Tradicionais, aprovado pela Câmara Municipal em 20/03/1987 e pela Assembleia 
Municipal em 26/05/1987.  -----------------------------------------------------------------------------  
2.º A proposta de revogação deve ser deliberada pela Câmara Municipal e aprovada pela 
Assembleia Municipal, órgãos competentes para aprovação de posturas e regulamentos com 
eficácia externa, nos termos dos artigos 33.º n.º 1 alíneas k) e ccc) e artigo 25.º n.º 1 aliena 
g), e como tal competentes para a sua revogação, conforme previsto no referido artigo 146.º 
n.º 1 do CPA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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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 vinte 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 
 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 
 

________________________________________________ 


