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ATA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e um 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, 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 Daniela Martins. ---------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 dois, 
de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Daniela Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------- 
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – BAIRRO S. SEBASTIÃO – MOBILIDADE 
URBANA E SANEAMENTO BÁSICO. -----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Paula Mesuras, inscrita para o efeito, a 
qual veio expor algumas questões relativas a sinalização e trânsito naquele Bairro, bem 
como a necessidade do arranjo dos passeios e a falta de ecopontos. ------------------------------  
Sugeriu ainda que o sentido do trânsito fosse alterado, para que as viaturas entrassem pela 
Rua Mãe-de-Água, a qual tem pouca visibilidade, saindo pelas duas ruas seguintes. ----------  
Expôs ainda uma situação que tinha sucedido no dia anterior, a qual tinha a ver com uma 
abordagem feita à sua mãe, quando esta passeava o seu pequeno cão, por funcionárias da 
Câmara Municipal que estavam a cuidar dos espaços verdes naquele Bairro, considerando 
que as funcionárias foram indelicadas, pelo que, deram conta do sucedido ao encarregado, o 
qual considerou que as mesmas tinham feito bem, porque aquele espaço não era para 
passear cães. Acrescentou que têm o cuidado de levar o cão a passear nos espaços onde não 
incomodam as pessoas e sempre vão prevenidas para limpar qualquer dejeto que o mesmo 
possa deixar na via pública. Mais referiu que não pretendia prejudicar ninguém, mas 
considerava que devia ser feita uma chamada de atenção àquelas funcionárias para 
corrigirem a sua postura. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que os pisos das ruas no interior daquele Bairro 
eram em pavê, entre os quais crescem ervas, estando a aguardar que o tempo melhore para 
uma intervenção com herbicida. -----------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que foram abatidas as árvores dos passeios, havia algum tempo, devido ao seu 
grande porte e à folha caduca, mas não foi ainda possível extrair os cepos das mesmas, por 
falta de equipamento apropriado, acrescentando que aquele serviço vai ser adjudicado a 
uma empresa. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que não foram colocados ecopontos naquele Bairro porque só existe um 
acesso para o mesmo, no qual os camiões não conseguem entrar devido ao desnível 
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existente. Acrescentou que está sendo negociada uma faixa de terreno para a abertura de um 
novo acesso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que foi retirada alguma sinalização de estacionamento proibido naquele 
Bairro, onde não se justificava. -------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que o pessoal ao serviço do Município não pode ser indelicado com os 
cidadãos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que a entrada daquele Bairro tinha sido muito mal 
projetada, prejudicando o acesso ao mesmo, dado que todas as viaturas batem no piso, 
considerando que se tratava de uma situação inaceitável numa zona nova da Cidade. --------  
O Senhor Presidente referiu que as situações expostas vão ser devidamente analisadas.------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COSTA DE SANTO ANDRÉ – OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO -VISITA DO 
SENHOR MINISTRO DO AMBIENTE. ----------------------------------------------------------  
O Senho Presidente deu conhecimento da visita do Senhor Ministro do Ambiente, João 
Pedro Matos Oliveira, acompanhado da Senhora Secretária de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos, o qual mostrou o seu agrado pelas 
obras ali realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o Senhor Ministro e comitiva se deslocaram em seguida para o 
Município de Sines e de Odemira, para a inauguração de duas obras no primeiro e uma no 
segundo, as quais também foram realizadas pela Sociedade Pólis Sudoeste, com a 
colaboração dos respetivos municípios. ---------------------------------------------------------------  
Informou ainda que teve oportunidade de colocar ao Senhor Ministro do Ambiente o 
assunto que opõe o Município à empresa Águas de Santo André, a questão da verticalização 
do sistema de águas e saneamento com o qual existe discordância, tendo também procurado 
saber quais eram as opções políticas do Governo relativamente ao sistema de água em baixa 
no que respeitava ao novo Quadro Comunitário de Apoio. ----------------------------------------  
O Senhor Presidente deu ainda conhecimento de um episódio no âmbito daquela visita 
institucional de um membro do Governo, com o qual ficou desagradado, e que teve a ver 
com o facto da Senhora Natália Caeiro se ter apresentado na mesma e integrado a comitiva, 
acompanhando todas as visitas, dizendo que estava ali em representação da Concelhia do 
PS, sem que tenha sido convidada por qualquer entidade. Acrescentou que esta situação não 
aconteceu com as organizações daquela Força Politica nos municípios vizinhos, esperando 
que se tenha tratado de um episódio pontual. --------------------------------------------------------  
Mais referiu que aquela situação podia ser compreendida, caso a Senhora se tivesse 
deslocado ao local para cumprimentar aquele responsável do Governo e depois se tivesse 
retirado, dado que não tinha sido feito qualquer convite às Forças Politicas do Município. --  
O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou se tinha havido um reajustamento daquela 
visita, dado que tinha lido num órgão regional da Comunicação Social que aquele 
responsável do Governo iria somente inaugurar as obras nos municípios vizinhos. -----------  
O Senhor Presidente esclareceu que tinha sido o Presidente da Câmara Municipal de Sines a 
fazer o convite oficial ao Senhor Ministro do Ambiente para a inauguração daquelas obras, 
tendo em conta que as obras na Costa de Santo André já tinham sido inauguradas, mas o 
Senhor Ministro manifestou vontade de também visitar as obras realizadas no Município de 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que com a informação do Senhor Presidente ficou 
esclarecido que aquela notícia não tinha fundamento. ----------------------------------------------  
Referiu ainda que o episódio com a representante local do PS naquela visita era um sinal de 
partidarite que não devia acontecer, tendo em conta que se tratava de uma iniciativa 
institucional e não partidária. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que não podia deixar de fazer um juízo político dos sinais que surgem a nível 
nacional sobre o entendimento governamental à esquerda, os quais são visíveis na questão 
do Orçamento de Estado para o ano em curso, sendo que, passados mais de cinquenta dias 
da posse do Governo, ainda nada se conhecia sobre o mesmo. ------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENCONTRO ANUAL DE TÉCNICOS DE TURISMO ---------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha tido lugar, no último fim de semana, 
em Santarém, aquele Encontro promovido pela Entidade de Turismo do Alentejo e 
Ribatejo, o qual este ano foi aberto aos eleitos locais, cujos trabalhos acompanhou. ----------  
Mais informou que aquela iniciativa terá lugar no Município de Santiago do Cacém, em 
dois mil e dezoito, de acordo com o compromisso assumido pelo Presidente da Entidade de 
Turismo naquele Encontro. -----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia vinte de janeiro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.910.491,23 € (um milhão novecentos e dez mil 
quatrocentos e noventa e um euros e vinte e três cêntimos) ---------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 149.562.47 € (cento e quarenta e nove mil quinhentos 
e sessenta e dois euros e quarenta e sete cêntimos). -------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento da cedência de transporte. ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio remetido pela Casa do Povo de Alvalade, 
no qual agradecem a cedência de transporte, mediante aluguer de autocarro, para deslocação 
dos idosos do Centro de Dia e ERPI ao Mosteiros dos Jerónimos e das crianças do Pré-
Escolar e ao Teatro Tivoli, onde assistiram ao musical infantil “Uma História do Outro 
Mundo” no passado dia 07 de janeiro. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: UNIÃO SPORT CLUB --------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Baile – isenção de taxas ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc.01/SAC/DCD/16.32.1.1 e Procs. 05 a 08/TL/Diversão 
Provisória/16.- --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização dos bailes promovidos pela União Sport Club, nos dias 
23 de janeiro, 27 de fevereiro, 23 de abril e 4 de junho de 1016 na Sede do Club, através da 
isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de ruído e das taxas de 
Diversão Provisória no valor de 109.60€ -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A União Sport Club, tem por fins a promoção desportiva e 
cultural dos seus associados e população em geral, através da educação cívica, desportiva e 
da ação cultural e recreativa, contribuindo assim para a formação integral do indivíduo na 
sociedade.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: WATTÉCNICA ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS 
ESPECIAIS, LDA.--------------------------------------------------------------------------------------   
ASSUNTO: Pagamento da prestação de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º 35 
da Z.I.L. Exp. III de Vila Nova de Santo André.-------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 243/DAGF/PAT/1997 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 1.468,80€ (mil quatrocentos e sessenta e oito euros e oitenta cêntimos), acrescido 
dos respetivos juros de mora, em 5 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão 
efetuados nos meses de abril de 2016 a agosto de 2016, conforme documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - O requerente é superficiário do lote n.º 35 da Z.I.L., Exp. III em 
Vila Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 19 de janeiro de 
1998. O superficiário ficou obrigado a pagar a título de preço, uma prestação anual, durante 
o mês de dezembro, de cada ano a que respeita. -----------------------------------------------------  
2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo ao período de 2015 a 
2016, assim como, os respetivos juros de mora. -----------------------------------------------------  
3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 
33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AADIES – ASSOCIAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 
INTEGRADO DE ERMIDAS SADO  --------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência do Lote 2. do Loteamento Municipal “Pomarinho Poente”. ------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01-02.04 de dois mil e quinze da Secção de 
Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Proposta da revogação da deliberação de Câmara do dia 30 de outubro de 
2014, relativa à delegação de competências da Câmara no seu Presidente e 
subdelegação nos Vereadores para declarar a caducidade nos termos do n.º 5 do 
artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE). ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n. 214/DJ-Fiscalização/2015 ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Revogação da deliberação de Câmara de 30 de outubro de 2014, que 
determinou a delegação e subdelegação da competência para a declaração da caducidade 
nos termos do artigo 71.º do RJUE, no seu Presidente e Vereadores. ----------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: UM: Através de deliberação da Câmara Municipal de 30 de 
outubro de 2014 foi delegado no Presidente da Câmara Municipal a declaração de 
caducidade prevista no artigo 71.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE).  
DOIS: A matéria foi posteriormente reavaliada pela Divisão Jurídica tendo-se concluído 
pela impossibilidade de delegação e consequentemente a subdelegação. ------------------------  
De Direito: UM: Determina a letra da lei que a declaração de caducidade prevista no artigo 
71.º do RJUE é declarada pela Câmara Municipal com audiência prévia do interessado; ----  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-01-21                                                                                             5 de 8 

DOIS: Decorre quer do Código do Procedimento Administrativo em vigor à data da 
delegação de competência (cifra artigo 35.º), quer da revisão efetuada através do Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro (cifra artigo 44.º) que só pode ocorrer delegação quando a lei 
habilite para esse efeito, isto é, que apenas pode ocorrer delegação quando a lei refira 
expressamente essa possibilidade de delegação para a matéria em causa. -----------------------  
TRÊS: Na norma que regula a declaração de caducidade do RJUE não consta qualquer 
possibilidade de delegação. -----------------------------------------------------------------------------  
QUATRO: Pretendeu o legislador, atribuir claramente apenas ao órgão Câmara Municipal, 
a competência para declarar a caducidade prevista no artigo 71.º do RJUE, sob pena de 
serem praticados atos administrativos afetados pelo vício de incompetência. ------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e do 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se absteve 
tendo em conta o seu sentido de voto na proposta revogada. --------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 1/DTAET/SAU, de dois mil e dezasseis, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ---------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento – colaboração na concretização do Plano de Atividades da 
Iniciativa “Férias em Movimento” ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Ofício com registo de entrada nº 14043 de 04/12/2015 -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento e Certificado de Participação na 
concretização do Plano de Atividades da Iniciativa “Ferias em Movimento” organizada pela 
Junta de Freguesia de Santo André. -------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para material didático: Ano letivo 2015/2016 
Educação Pré – Escolar e Atividades de Animação e de Apoio à Família ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
5/DEASS/2016 de 06.01.2016. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE:  Senhor Vereador Norberto Barradas ---------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba  
destinada à aquisição de material didático constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança (Alvalade) 1.332,00 €; Agrupamento de 
Escolas de Cercal do Alentejo 666,00 €; Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém – 
1.998,00 € e Agrupamento de Escolas de Santo André – 1.998,00 €, sendo o valor total de 
5.994,00 € (cinco mil novecentos e noventa e quatro euros). -----------------------------------  
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Dois – que os respetivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, cópia das faturas 
relativas à aquisição do referido material, até 29 de julho de 2016. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. alínea d), do nº 2, do Artigo 23º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para 
a Educação Pré-Escolar e Atividades de Animação e de Apoio à Familia.  ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para material didático: Ano letivo 2015/2016 - 1º 
Ciclo do Ensino Básico ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
02/DEASS/2016 de 06.01.2016. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba  
destinada à aquisição de material didático constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança 2.086,00 €; Agrupamento de Escolas de 
Cercal do Alentejo 1.248,00 €; Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém - 3.956,00 € 
e Agrupamento de Escolas de Santo André - 2.704,00 €, sendo o valor total de: 9.994,00€ 
(nove mil novecentos e noventa e quatro euros). -------------------------------------------------  
Dois – que os respetivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, cópia das faturas 
relativas à aquisição do referido material até 30 de junho de 2016. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. alínea d), do nº 2, do Artigo 23º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para 
as escolas do 1º ciclo do ensino básico.  --------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: DIOCESE DE BEJA -----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: 12ª Edição Festival Terras sem Sombra -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja --------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 60/SAC/DCD/2016 com o Processo nº 54/SAC/DCD/2016 
da Divisão de Cultura e Desporto ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Proceder a uma transferência de verba no valor de 5.000,00€ (cinco mil 
euros) para a Diocese de Beja, destinada ao apoio à realização de espetáculo no âmbito da 
11ª Edição do Festival Terras Sem Sombra; ---------------------------------------------------------  
2. Apoiar a nível logístico. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. O Festival Terras Sem Sombras – Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo propõe 
uma programação de qualidade internacional de concertos de música erudita e fomenta a 
criação de novos pólos culturais e o desenvolvimento do novos públicos para a música 
erudita e para a música antiga em particular, sendo um projeto de interesse relevante para o 
município. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e do 
Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS. -------------------------------------------------  
Um abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -------------------------------  
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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: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um de dois mil e dezasseis do Serviço Municipal de 
Proteção Civil ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.285,79 € (dois mil 
duzentos e oitenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -----------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Hasta pública para Alienação de Veículos em Fim de Vida, Sucata 
Ferrosa e Não Ferrosa ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 07-14-09/DAGF/SAP/2015 -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Adjudicar: Lote 1 – Veículos em Fim de Vida, à empresa Reciclagem 
de Sucatas Abrantina S.A (RSA) pelo valor de 7.050,00€ (sete mil e cinquenta euros). ------  
Lote 2 – Sucata Ferrosa, à empresa Valorsines – Valorização, Gestão de Recicláveis, Lda, 
pelo valor de 150,00€ / tonelada. ----------------------------------------------------------------------  
Lote 3 – Cabos Elétricos (alumínio), à empresa Futuro Verde – Soluções Ambientais Lda, 
pelo valor de 460,00€ (quatrocentos e sessenta euros)----------------------------------------------  
Lote 5 – Baterias Diversas, à empresa Futuro Verde – Soluções Ambientais Lda, pelo 
valor de 700,00€ /tonelada. -----------------------------------------------------------------------------  
E nas restantes condições da Hasta Pública.----------------------------------------------------------  
2. Considerar deserto o lote 4 – Tubagens em PVC – Não houve interessados. -------------  
FUNDAMENTOS: 1. As empresas licitantes, em todos os lotes adjudicados, foram: 
Reciclagem de Sucatas Abrantina S.A, Valorsines – Valorização, Gestão de Recicláveis, 
Lda, Futuro Verde – Soluções Ambientais Lda e José Gonçalves. -------------------------------  
2. As bases de licitação eram as seguintes: Lote 1 – 4.000,00 € -----------------------------------  
------------------------------------------------   Lote 2 -     110,00 € / tonelada -----------------------  
------------------------------------------------   Lote 3 -     150,00 €  -----------------------------------  
------------------------------------------------   Lote 4 -       10,00 €  -----------------------------------  
------------------------------------------------   Lote 5 -     470,00 € / tonelada. -----------------------  
3. Adjudicado pelos lances mais elevados. -----------------------------------------------------------  
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 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. -----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


