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ATA NÚMERO TRINTA E TRÊS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE DE AGOSTO DE DOIS 
MIL E QUINZE -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte dias do mês de agosto 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, 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. -------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Margarida Santos, em férias. -------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 trinta 
e dois, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com três abstenções, do Senhor 
Presidente e dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Francisco de Sousa, por não 
terem estado presente. -------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas a ausência da Senhora Vereadora 
Margarida Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------  
LIMPEZA DO ESPAÇO ENVOLVENTE À ERMIDA DA SENHORA DO MONTE -  
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos munícipes presentes na sala de reuniões e 
inscritos para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Rainha referiu que em agosto de 2012, foi entregue uma petição na Câmara 
Municipal para a limpeza do espaço envolvente à Ermida da Senhora do Monte, tendo na 
altura uma empresa efetuado o corte de algumas árvores e pernadas, que ficaram no local. 
Mais referiu que aquele local está cheio de mato e de lixo, pois várias pessoas ali vão 
depositar lixo, pelo que chamou a atenção para o perigo de incêndio, o que seria muito 
grave para a cidade de Santiago do Cacém, visto que existem na envolvente várias 
habitações, o Centro de Saúde, as torres de telecomunicações e a Ermida da Senhora do 
Monte. Pelo que, vêm apelar para que seja feita uma limpeza naquele pinhal antes que 
aconteça uma catástrofe. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Rainha referiu ainda o facto da Ermida da Nossa Senhora do Monte estar ao 
abandono e não poder ser visitada, porque não há caminho para lá chegar. ---------------------  
O Senhor Fernando Matias chamou a atenção para o facto de o inverno estar próximo, e o 
local ser de difícil acesso. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu ter conhecimento da situação, acrescentando que 
era um trabalho que necessitava de ser feito com equipamento adequado, o qual a Câmara 
Municipal não possui. No entanto, informou que a situação estava a ser tratada. --------------  
O Senhor Presidente referiu que na cidade de Santiago do Cacém existem alguns locais a 
necessitarem de intervenção, o Rio da Figueira, era um local bastante crítico e já foi 
resolvido e o cerro da Ermida da Senhora do Monte irá ainda este ano ser intervencionado. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAVIMENTO DO TROÇO RODOVIÁRIO ENTRE FERREIRA DO ALENTEJO E 
BEJA ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu ter visto no troço entre Ferreira do Alentejo 
e Beja máquinas a asfaltar, questionando se o Executivo tinha conhecimento. -----------------  
O Senhor Presidente referiu que tinha conhecimento do que foi comunicado pelo governo, 
de que iriam ser concluídos os troços entre o Terminal XXI e Vila Nova de Santo André, 
Sines e Relvas Verdes e uma intervenção na Ponte de Santa Margarida. ------------------------  
Em relação à pavimentação do troço entre Ferreira do Alentejo e Beja, referiu desconhecer 
a situação, acrescentando que irá tentar saber o que se está a passar.  ----------------------------  
Mais referiu que solicitou uma reunião com o Secretário de Estado para clarificar algumas 
situações, e tentar encontrar algumas soluções em conjunto, nomeadamente para a parte da 
via que passa pelo interior da localidade de Vila Nova de Santo André, no entanto ainda não 
houve da parte do Senhor Secretário de Estado disponibilidade para marcação de uma 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda que também em relação ao traçado ferroviário, 
continuam sem ter conhecimento de qual será o traçado, se o que irá passar por Grândola ou 
por Ermidas. Mais referiu que tendo em conta esta incerteza a Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo Litoral – CIMAL solicitou uma reunião com o Senhor Ministro da Economia, o 
qual informou ter delegado este assunto no Senhor Secretário de Estado, mas o Senhor 
Secretário de Estado não está disponível para marcar reuniões. -----------------------------------  
Mais referiu lamentar a falta de comunicação e de informação da parte dos membros do 
governo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VISITA DO MINISTRO DA SAÚDE AO HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO 
O Senhor Presidente informou que o Senhor Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo, esteve 
na manhã do dia 14 de agosto, no Hospital do Litoral Alentejano. -------------------------------  
Mais referiu lamentar que a Câmara Municipal só tenha sido informada da visita na véspera 
da mesma e que não tenha sido convidada para se fazer representar. ----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM – APROVAÇÃO ----------------------------------  
O Senhor Presidente informou que o Plano Diretor Municipal se encontra com o Senhor 
Secretário de Estado do Ordenamento do Território para ser ratificado em Conselho de 
Ministro, no entanto a CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo, apresentou uma proposta que passaria pela Senhora Ministra da Agricultura, 
através de despacho, retificar a área do perímetro de rega, e assim o PDM não necessitaria 
de ser ratificado pelo Conselho de Ministros. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que apesar dos esforços para contactar com o Gabinete da Senhora Ministra, 
ninguém se disponibilizou da parte da Senhora Ministra da Agricultura para falar com o 
Presidente da Câmara de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente lamentou a situação, dado que a Câmara Municipal e a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, tudo fizeram para que o Plano 
Diretor Municipal estivesse pronto dentro do prazo, e agora existe o risco de o mesmo não 
ser aprovado na atual legislatura, fazendo com que nos próximos meses não seja possível 
avançar com licenciamentos urbanísticos no Município, excepto nas zonas abrangidas por  
outros instrumentos de gestão territorial, em vigor. -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
agosto do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.094.821,46€ (um milhão e noventa e quatro mil 
oitocentos e vinte e um euros e quarenta e seis cêntimos). -------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 156.841,75€ (cento e cinquenta e seis mil oitocentos 
e quarenta e um euros e setenta e cinco cêntimos) ----------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------  
ASSUNTO: Décima 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: Aprovar a Décima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e trinta e oito, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela 
Martins, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------  
ASSUNTO: Décima 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: Aprovar a Décima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número cento e trinta e nove, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela 
Martins, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------  
ASSUNTO: Décima 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: Aprovar a Décima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e quarenta, 
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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
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Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela 
Martins, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM.  ----------------------  
ASSUNTO: Alteração de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana Sudeste (ARU) 
– Bairro dos Serrotes, do Pinhal e Flores- Vila Nova de Santo André ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 06/2015 e informação n.º 173/DSCT/POT/2015 de 
14/08/2015, da Divisão de Sustentabilidade e Competitividade do Território. -------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Deliberar sobre a alteração de Delimitação da Área de Reabilitação 
Urbana Sudeste de Vila Nova de Santo André (Bairros dos Serrotes, Pinhal e Flores), sendo 
a alteração ao projeto de delimitação elaborado pelo Município, conforme estipulado no 
artigo 13.º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), consagrado no Decreto-Lei 
n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e quarenta e 
um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. ----------------------------------------  
2- Submeter à aprovação da Assembleia Municipal.  -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: Ao abrigo do n.º 1 do artigo 13.º do RJRU, a Câmara 
Municipal, na reunião de 16 de abril de 2015 e a Assembleia Municipal, na sessão de 30 de 
abril de 2015, aprovaram a proposta de delimitação da ARU Sudeste de Vila Nova de Santo 
André. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O RJRU estabelece no n.º 6 do artigo 13.º que, após a delimitação de ARU, é possível 
proceder a alterações nessa delimitação, seguindo os procedimentos aplicáveis para a sua 
aprovação (artigo 13.º do RJRU). ------------------------------------------------------------------------  
Um aglomerado urbano construído, fundamentalmente, na segunda metade da década de 70 
do século passado, carece de intervenções de reabilitação em parte significativa do seu 
edificado inicial, na sua maior parte ocupado por habitação, obrigando à priorização e 
articulação de intervenções visando o desenvolvimento urbano. A Cidade de Vila Nova de 
Santo André foi objeto de uma intervenção integrada desenvolvida no âmbito do QREN 
2007-2013 – PIQUrb Santo André -, a qual, porém, não pôde, nem poderia, incidir sobre a 
totalidade do centro urbano. A Área de Reabilitação Urbana entretanto delimitada 
pressupunha a prioridade de intervenção em três bairros, excluídos da intervenção no 
âmbito do PIQUrb_Santo André. ------------------------------------------------------------------------  
A necessidade de abordar a Cidade enquanto centro de atividades económicas, cujo 
desenvolvimento passa pela capacidade para atrair e gerar novas iniciativas empresariais e 
para sustentar e promover as empresas instaladas, aconselhou o Município a integrar na 
Área de Reabilitação Urbana outras zonas confinantes de concentração de atividade 
comercial e de serviços, cujas características não se encontram adequadas às novas  -----------  
exigências da procura, incluindo equipamentos fundamentais para a dinamização e o 
desenvolvimento económico da Cidade. ----------------------------------------------------------------  
DE DIREITO: Nos termos do artigo 13.º do RJRU, e da alínea n), n.º 2 do artigo 23.º, da 
alínea r), n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc), n.º 1 do artigo 33.ºda Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Aditamento ao Contrato de Parceria Pública e aditamento ao Contrato de 
Gestão – Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo - entre o Estado 
Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, 
Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, 
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Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e 
Vidigueira  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM: Aprovar o aditamento ao Contrato de Parceria Pública, e anexos que 
dele fazem parte integrante, entre o Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, 
Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, 
Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas 
Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira;  ---------------------------------------------------------------  
DOIS: Aprovar o aditamento ao Contrato de Gestão, e anexos que dele fazem parte 
integrante, entre o Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, 
Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, 
Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, 
Viana do Alentejo e Vidigueira;  -------------------------------------------------------------------------  
TRÊS: Aprovar conceder plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para 
subscrever os aditamentos referidos em um e dois, em representação do Município de 
Santiago do Cacém; ----------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO: Submeter a apreciação da Assembleia Municipal a aprovação do aditamento ao 
Contrato de Parceria Pública, e anexos que dele fazem parte integrante, entre o Estado 
Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, 
Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, 
Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e 
Vidigueira;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO: Submeter a apreciação da Assembleia Municipal a aprovação do aditamento ao 
Contrato de Gestão, e anexos que dele fazem parte integrante, entre o Estado Português e os 
Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, 
Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira;  --------------------  
SEIS: Submeter a apreciação da Assembleia Municipal a aprovação da concessão de plenos 
poderes Sr. Presidente da Câmara Municipal para subscrever os aditamentos referidos em 
UM e DOIS, em representação do Município de Santiago do Cacém; -----------------------------  
SETE: Tomar conhecimento da Minuta do Acordo Parassocial entre a AdP – Águas de 
Portugal, SPGS,SA e AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da água Pública 
do Alentejo, enquanto acionista da AGdA. -------------------------------------------------------------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número cento e 
quarenta e dois, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricados 
pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. -------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: UM: Em 13 de agosto de 2009 e em 25 de setembro de 
2009 foram assinados, respetivamente, os contratos de pareceria pública e de gestão entre o 
Estado Português, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
Desenvolvimento Regional e os Municípios subscritores. -------------------------------------------  
DOIS: Na sequência desse Acordo, foi constituída a Entidade Gestora da Parceria (EGP) – 
AgdA – Águas Públicas do Alentejo SA, celebrado um contrato de gestão entre as partes, 
um acordo parassocial e ainda os correspondentes contratos entre cada município e a 
empresa em causa; -----------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS: Passados, que são, mais de cinco anos e atendendo quer à aproximação do final do 
primeiro período quinquenal, que implica uma revisão tarifária, quer a mudança do quadro 
económico e financeiro, decorrente do PAEF – Memorando da Troika (BCE_FMI_UE), que 
condicionou a execução dos “contratos de parceria e gestão”, bem assim e em particular, a 
execução do “modelo técnico global” (investimentos), previsto ser executado com apoios 
financeiros do QREN/PVOT e a redução das transferências do Orçamento de estado para os 
Municípios, entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o seu 
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inicio em junho de 2014 e que está agora consubstanciado em alterações aos documentos 
que regulam a parceria (contrato de parceria pública e contrato de gestão). -----------------------  
De Direito: O disposto no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime 
das parcerias entre o Estado e as autarquias locais para a exploração e gestão de sistemas 
municipais de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e 
de gestão de resíduos urbanos. E de acordo com o previsto na alínea ccc) do n.º 2 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU e dos Senhores Vereadores 
Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS.  ----------------------------------------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Sessão Extraordinária de Assembleia Municipal – Requerimento  ------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ------------------------------------  
PROPOSTA: Requerer à Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Santiago do 
Cacém a convocação de uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, com vista à 
apreciação das seguintes propostas da Câmara Municipal:  ------------------------------------------  
a) Alteração de Delimitação da Área de Reabilitação Urbana Sudeste (ARU) – Bairro dos 
Serrotes, do Pinhal e Flores – Vila Nova de Santo André; -------------------------------------------  
b) Aditamento ao Contrato de Parceria Pública e aditamento ao Contrato de Gestão – 
Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo - entre o Estado Português e os 
Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, 
Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, 
Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. ---------------------  
FUNDAMENTOS: UM: Tendo em conta a urgência dos assuntos propostos. ------------------  
DOIS: Em conformidade com a alínea a) do artigo 28º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM -----------  
ASSUNTO: Agradecimento – Formação prática em contexto de trabalho ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 10/DGRH/2015 --------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento apresentado pelo Agrupamento de 
Escolas de Santiago do Cacém, pela colaboração do Município na realização da formação 
prática em contexto de trabalho de alunos do Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RANCHO FOLCLÓRICO NINHO DE UMA ALDEIA -----------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Bartolomeu da Serra -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 50/SAC/2015 com o processo número 45/2015-
32.1.2 da Divisão de Cultura e Desporto ---------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.010,07€ (mil e dez euros e sete cêntimos) 
para o Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia destinada a apoiar as atividades a 
desenvolver em 2015. --------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea u) do artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais , aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 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 e sete minutos.--------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretária Substituta. ---------------------  
 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

 

________________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 
 

________________________________________________ 


