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ATA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA CATORZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos catorze dias do mês de janeiro de dois mil e dezasseis, 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 um, 
de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------- 
FOROS DA QUINTA – ARRANJOS DE CAMINHOS VICINAIS -------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Chainho, residente naquele 
lugar, o qual informou que os caminhos estão novamente danificados, devido ao mau tempo 
e à circulação de viaturas pesadas, dado que se trata de um caminho de terra batida e em 
terrenos de areia, acrescentando que a situação se arrastava sem uma resolução duradoura, 
apelando para que fosse feita a manutenção do mesmo, de forma progressiva. -----------------  
Mais informou que existem outros caminhos de acesso à Lagoa que também precisam de 
ser arranjados, acrescentando que o ideal seria que neles fosse colocado um material igual 
ou similar ao que foi colocado num caminho arranjado por um particular, em Brescos. ------  
O Senhor Presidente informou que havia problemas com a motoniveladora, a qual estava 
avariada, aguardando uma peça que vem de Itália, acrescentando que se tratava de uma 
máquina antiga. Mais informou que estava prevista uma intervenção no caminho dos Foros 
da Quinta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que a Câmara Municipal não podia intervir nos caminhos de acesso à 
Lagoa, dentro da Reserva, e que o assunto será visto com o Instituto de Conservação da 
Natureza.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a base do caminho dos Foros da Quinta, 
havia alguns anos atrás, era toda de areia, causando grandes problemas de circulação, 
sobretudo no verão, pelo que, a Câmara Municipal entendeu que devia ser feita uma 
intervenção no mesmo, criando uma base mais firme com terra e pedra, o que não evita que 
surjam buracos, os quais são tapados, mas passado pouco tempo voltam a abrir. 
Acrescentou que a solução mais eficaz passava pelo alcatroamento do mesmo, mas 
enquanto isso não for possível, o piso terá de ser remexido e novamente compactado. -------  
Informou ainda que está prevista uma intervenção naquele caminho, na próxima semana, 
para melhorar aquela acessibilidade, a qual será feita em colaboração com a Junta de 
Freguesia de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que foi a Câmara Municipal que arranjou o caminho, em Brescos, colocando 
o material que o Munícipe tinha arranjado, o qual sempre que aparece um buraco coloca 
material, procedendo assim à manutenção do caminho, evitando a sua degradação. 
Acrescentou que a Câmara Municipal também tinha colocado um monte de material junto 
ao caminho dos Foros da Quinta, para a manutenção do mesmo, mas teve de o retirar por 
exigência do proprietário do terreno. ------------------------------------------------------------------  
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Relativamente ao caminho do Porto do Peixe informou que os responsáveis da Reserva não 
permitem a sua intervenção com máquinas. ----------------------------------------------------------  
O Senhor António Chainho referiu que as pessoas dos Foros da Quinta ficam desagradadas 
com o facto de se dizer que não há máquinas nem dinheiro para a manutenção daquele 
caminho, enquanto o caminho entre o Deixa-o-Resto e a Galiza é todos os anos arranjado, o 
que leva a que muitas pessoas optem por circular por ele, levando à sua rápida degradação. 
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal não conseguia reparar todos os 
caminhos do Município que estão degradados e que era preciso estabelecer prioridades, o 
que era feito em articulação com as juntas de freguesia, sendo dada prioridade aos caminhos 
com maior circulação. -----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VIA RÁPIDA SANTO ANDRÉ SINES E ROTUNDA  ----------------------------------------  
O Senhor António Chainho referiu também a situação dos pins que continuam naquela via,  
A futura A26-1, e a situação da Rotunda que lhe dá acesso, cujo piso está degradado. -------  
O Senhor Presidente referiu que a situação dos pins naquela via se arrastava no tempo, 
apesar de todos os esforços da Autarquia junto das entidades responsáveis e dos pedidos 
sucessivos de reuniões ao Senhor Secretário de Estado e ao Presidente da empresa 
Infraestruturas de Portugal. -----------------------------------------------------------------------------  
Sobre a Rotunda, também da responsabilidade das mesmas entidades, informou que existia 
um problema complexo que era preciso resolver, o qual tinha a ver com a conduta de água 
que passa naquele espaço, o que não foi tido em conta no projeto apesar da chamada de 
atenção por parte da empresa Águas de Santo André. ----------------------------------------------  
Mais informou que a Junta de Freguesia tem feito algumas intervenções naquela Rotunda, 
para minimizar os problemas de circulação. ---------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTO ANDRÉ – PLACAS SINALIZAÇÃO – DESIGNAÇÃO DAS PRAIAS DA 
COSTA  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor António Chainho chamou a atenção para a indicação de “ Praia das Areias 
Brancas” constante em placas de sinalização, naquela Cidade, considerando que a mesma 
não era correta, porque a designação era Praia da Fonte do Cortiço, assim como também 
não era correto designar a Praia do Porto das Carretas por Praia da Vacaria. -------------------  
O Senhor Vereador Norberto Barradas referiu que as Areias Brancas era o nome de uma 
propriedade entre as duas praias. -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que esta situação será corrigida. -------------------------------------  
O Senhor Presidente agradeceu a presença e os contributos dados pelo Munícipe. ------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
OBRAS DE REQUAILIFAÇÃO NA COSTA DE SANTO ANDRÉ E COSTA 
VICENTINA  --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que a visita do Senhor Ministro do Ambiente às 
obras da Costa de Santo André e da Costa Vicentina, nos municípios de Sines e Odemira, 
da responsabilidade da Sociedade Pólis Litoral Sudoeste, não terá lugar no dia quinze do 
mês em curso como estava prevista, acrescentando que foi indicado o dia vinte de janeiro 
como a nova data possível para a visita do Senhor Ministro. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO ARTISTICA DE SANTIAGO 
DO CACÉM ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente enalteceu a atuação daquela Banda no Concerto de Ano Novo, 
considerando que a sua evolução era o resultado de um excelente trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido pelo seu maestro e pelos músicos daquela Sociedade, o que levou a que 
atingisse um nível artístico muito bom. ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
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Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia treze de janeiro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 665.052,43 € (seiscentos e sessenta e cinco mil e 
cinquenta e dois euros e quarenta e três cêntimos). -------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 205.632,17€ (duzentos e cinco mil seiscentos e trinta 
e dois euros e dezassete cêntimos). --------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: HOCKEI CLUB SANTIAGO ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio prestado no transporte da seleção distrital de 
Sub-15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do email remetido pelo Hockei Club Santiago no 
qual agradecem o transporte cedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para 
deslocação da seleção distrital de Sub-15 ao torneio interassociações realizado em 
Boliqueime nos dias 19 e 20 de dezembro de 2015. ------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Constituição de Fundo de Maneio --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número noventa e nove DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar para o ano de 2016, ao abrigo do ponto 2.3.4.3. do POCAL 
(PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS AUTARQUIAS LOCAIS) aprovado pelo 
Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, a constituição de um Fundo de Maneio dotado 
de um valor de 3.500 Euros de acordo com o Regulamento de Constituição e Regularização 
do Fundo de Maneio aprovado na reunião de Câmara de 8 de janeiro de 2003.  ---------------  
Dois – Tendo em conta o nº.3 da Cláusula segunda do Regulamento, nomearmos para 
Tesoureiro do Fundo o Coordenador Técnico Sr. Octávio José Palminha Gonçalves e 
Tesoureiro substituto a Técnica Superior Sr.ª. Dr.ª Maria Helena Gonçalves Gamito 
Silvestre Lourenço. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição do lote nº 39  da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de Santo André. --  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-02.02/2016 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência do direito de superfície sobre o lote nº 39, sito na 
Zona de Industria Ligeira, Expansão IV, em Santo André, inscritos na matriz sob o artigo 
6997º e descrito na CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha nº 4778/20151014, da 
freguesia de Santo André a SB SCIBETUMES LDA., para exercer a atividade de 
Fabricação de Misturas Betuminosas, CAE 23991 – R3. ------------------------------------------  
DOIS – Aprovar o valor de 0.60€ por metro quadrado, uma vez que o superficiário irá 
proceder à execução das infraestruturas em áreas do loteamento, o que será objecto de 
contrato de obras de urbanização a celebrar. ---------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
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Senhor Secretário da Reunião, o qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão de Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  
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: MARIA VIRGINIA A.M.F.COSTA ----------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/140099/2015 no valor de 150,18 € ------  
LOCALIZAÇÃO: Vale da Ventosa, Vale Verde, Santiago do Cacém -------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e setenta e seis da Área Administrativa de Águas 
e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 19,53 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 
redução de 48,41 € na tarifa variável de Água (sem IVA). -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 
perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, correspondente a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 
o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação 
anómala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIA PEREIRA ----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/146761/2015 no valor de 586,61 € ------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Conde Bracial nº 16 Lote 2 Relvas Verdes, Santiago do Cacém ----  
REFERÊNCIA: Processo número cento e sessenta e dois da Área Administrativa de 
Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 62,71 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 
redução de 285,87 € na tarifa variável de Água (sem IVA). ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 
perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, correspondente a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 
o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação 
anómala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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