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ATA NÚMERO CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quatro dias do mês de fevereiro 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 quatro 
da reunião anterior a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito, não votou, por não ter estado presente na reunião. --------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------- 
ELEIÇÕES PARA A PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM VINTE E QUATRO DE 
JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS --------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que, sendo esta a primeira reunião em que estava 
presente após as eleições para a Presidência da República, apresentava votos de felicitações 
e de bom trabalho ao Presidente eleito, Marcelo Rebelo de Sousa.  ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEGUNDO FESTIVAL DA ENGUIA DA LAGOA DE SANTO ANDRÉ -----------------  
O Senhor Presidente referiu que o balanço provisório desta iniciativa que teve lugar entre o 
dia vinte e dois e trinta e um de janeiro do ano em curso, era de que a mesma tinha sido 
mais uma vez um sucesso, sobretudo no último fim de semana, para o qual o bom tempo 
também contribuiu. Acrescentou que a Câmara Municipal está disponível para continuar a 
apoiar aquela iniciativa, caso os restaurantes queiram prosseguir com a mesma, tendo em 
conta que não implica um grande dispêndio financeiro para a Autarquia, o qual incide 
sobretudo na divulgação do evento. -------------------------------------------------------------------  
Agradeceu ainda a todos os grupos culturais que com as suas atuações animaram os 
restaurantes naqueles dias. ------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que vieram muitas pessoas de fora para o festival e também muitas pessoas das 
diferentes freguesias do Município, sendo que a afluência aumentou depois das reportagens 
que passaram na Televisão, as quais só foram transmitidas depois do primeiro fim de 
semana do Festival. --------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que se tratava de um evento importante para o setor da restauração, o qual 
atravessa um momento difícil por falta de clientes e devido à carga fiscal que têm de 
suportar.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUADRO COMUNITÁRIO DE APOIO – FINANCIAMENTO PARA A 
REGENERAÇÃO URBANA -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que numa reunião recente com a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), foi transmitido que as candidaturas 
dos projetos para a regeneração urbana no Município, no montante de cerca de oito milhões 
de euros, estão em condições de ser aprovadas, acrescentando que um milhão de euros será 
para recuperação de edifícios particulares e sete milhões para projetos municipais. -----------  
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Mais informou que o montante global para a requalificação urbana era de cento e vinte e 
seis milhões de euros, e que os projetos apresentados por diferentes municípios totalizam 
duzentos e vinte milhões de euros, mas nem todos se enquadram naquela candidatura. ------  
Informou também que se perspetivava lançar, durante o corrente ano, o concurso público 
para as obras de requalificação da Rua Professor Egas Moniz, as quais fazem parte de uma 
das candidaturas apresentadas. -------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que terão sido publicados, no dia um do mês em curso, avisos para os 
concursos para outras candidaturas aos Fundos Comunitários, acrescentando que haverá 
concursos abertos durante todo o período de vigência do Quadro Comunitário de Apoio, e 
que a Câmara Municipal se irá candidatar com diferentes projetos, nomeadamente na área 
da educação e do património. ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que tinha sido criada uma enorme expectativa, a 
nível nacional, com a medida relativa à requalificação urbana, mas que os montantes 
anunciados ficavam muito aquém do que era esperado, não servindo assim de incentivo à 
recuperação dos imóveis e de impulso ao setor da construção civil, o que seria da maior 
importância para o desenvolvimento da economia do País nos próximos anos. ----------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia três de fevereiro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 791.847,96 € (setecentos e noventa e um mil 
oitocentos e quarenta e sete euros e noventa e seis cêntimos) -------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 279.749,10 € (duzentos e setenta e nove mil 
setecentos e quarenta e nove euros e dez cêntimos). ------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL ----------------------------------------  
ASSUNTO: A 26 – Ligação Santiago do Cacém / Sines – Manutenção ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio nº 65/2016/DCS remetido pelas 
Infraestruturas de Portugal, no qual dá conhecimento à Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém que tem insistido junto da SPER, entidade responsável pela operação e manutenção 
da A26/IP8 no âmbito da Subconcessão do Baixo Alentejo, para que sejam garantidas as 
ações de execução necessárias à salvaguarda da segurança de pessoas e bens. -----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AMGAP – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA 
ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO-----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Plano de Atividades, Investimentos e Orçamento para 2016 ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alcácer do Sal --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do exemplar enviado pela AMGAP do Plano de Atividades, 
Investimento e Orçamento para 2016, o qual foi aprovado pelo Conselho Executivo em 
16/11/2015, Assembleia intermunicipal em 22/12/2015 e Conselho Fiscal em 22/12/2015. -  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove.   ---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: - Aprovar a Primeira Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número dezasseis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
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. --------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove. ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Dezasseis /Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número dezassete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------  
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. --------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número dezoito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos Membros do Executivo. 
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. --------  
Três abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE:CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para a Construção das ETAR de Vale da Eira e Relvas 
Verdes – Relatório Preliminar; Revogação da Decisão de Contratar  ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vale da Eira e Relvas Verdes  -------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero seis de dois mil e quinze e 
informação número sete de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e Obras. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar o conteúdo do relatório preliminar, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número dezanove, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião,e todas as propostas nele mencionadas; ----------------------------------------------------  
2. Aprovar a não adjudicação; --------------------------------------------------------------------------  
3. Revogar a decisão de contratar. ---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- No seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 10-09-2015, 
foi aberto procedimento de Concurso Público para a execução da empreitada em referência, 
tendo-se procedido à respetiva abertura de propostas no dia 21-12-2015, resultando o 
relatório preliminar.  -------------------------------------------------------------------------------------  
Na abertura do procedimento, constatou-se que não foram apresentadas propostas pelas 
empresas que se inscreveram no procedimento, constituindo assim uma causa de não 
adjudicação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A decisão de não adjudicação determina a revogação da decisão de contratar. -----------------  
2- Artigos 79.º, 80.º, 123.º, 146.º e 147.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. -----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ FRANCISCO E OUTROS --------------------------------------------------  
ASSUNTO: 1- Revogação das deliberações de Câmara datadas de 27/01/2011, 
09/06/2011 e de 30/06/2011. 2- Aprovação do Loteamento (Desenho Urbano) com 
Obras de Urbanização e valor da garantia bancária. 3- Isenção do pagamento das 
taxas relativas à emissão do alvará de loteamento e infraestruturas primárias. ----------  
LOCALIZAÇÃO: Amoreira – Zona de Expansão – Alvalade. ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 05/2010 da Divisão do Território, Atividades 
Económicas e Turismo.----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA:1- Revogação das deliberações de Câmara acima mencionadas uma vez que 
por iniciativa dos requerentes foi apresentada nova planta síntese com usos e áreas 
diferentes da anteriormente aprovada.  ----------------------------------------------------------------  
2- Aprovar o desenho urbano do loteamento com obras de urbanização, sito em Amoreira -  
Zona de Expansão – Alvalade, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
509/19990330 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 225.º, secção Q (parte), da 
freguesia de Alvalade, no qual se prevê a constituição de dois lotes destinados a comércio, 
indústria e serviços, conforme planta síntese e memória descritiva, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número vinte, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião, havendo lugar ao pagamento de Compensações Urbanísticas (sujeitas a 
atualizações anuais) no valor de 30.133,02€ (trinta mil cento e trinta e três euros e dois 
cêntimos) relativas às áreas não cedidas. -------------------------------------------------------------  
3- Aprovar o pagamento das Compensações Urbanísticas atrás mencionadas, em espécie, de 
acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento Municipal da Edificação e 
Urbanização, consistindo o mesmo, na cedência do terreno necessário ao prolongamento do 
troço de caminho existente até à Rua da Estação, procedendo o loteador ao seu asfaltamento 
e colocação de guias de lancil.  -------------------------------------------------------------------------  
4- Aprovar a isenção das taxas urbanísticas referentes à emissão do alvará de loteamento, 
no valor de 4.035,75€ (quatro mil e trinta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) e das 
infraestruturas primárias, no valor de 14.908,76€ (catorze mil novecentos e oito euros e 
setenta e seis cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  
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5- Aprovar a apresentação de garantia bancária autónoma à primeira solicitação no valor de 
67.800,00€ (sessenta e sete mil e oitocentos euros). ------------------------------------------------  
6- Aprovar o prazo de 12 meses para a execução das obras de urbanização. --------------------  
7- Área a ceder ao domínio público para passeios e arruamentos:1.809,74 m2. 
FUNDAMENTOS: Tendo em conta que não são excedidos os limites previstos no n.º 1 do 
artigo 28.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização é dispensável o período 
de consulta pública previsto no artigo 22.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, na sua atual 
redação, pelo que nos termos do artigo 23.º do referido diploma cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido de licenciamento. Nos termos da alínea d), n.º 2 do artigo 8.º do 
Regulamento de Municipal de Taxas (RMT) podem ser isentas de pagamento de taxas de 
urbanismo, os loteamentos para fixação de empresas destinados a atividades económicas 
que venham a ser reconhecidos como de interesse social e económico. -------------------------  
Em conformidade com o do artigo 17.º do RMT, compete à Câmara Municipal deliberar 
sobre as isenções previstas no artigo 8.º n.º 2, quando precedidas de requerimento 
apresentado pelo interessado.  --------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, 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. ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para várias entidades do Município  -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 004/GAP/2016 ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para várias entidades do Concelho, relativa 
a um apoio monetário para o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os fins 
que cada uma delas prossegue, a saber: ---------------------------------------------------------------  
-Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém – 7 800,00€  ---------  
-Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santo André – 7 800,00€ ------------  
-Cercisiago-Cooperativa para a Educação de Crianças e Jovens Inadaptados de Sines --------  
  e Santiago do Cacém-  6 250,00€ --------------------------------------------------------------------  
-Associação Cultural de Santiago do Cacém – 250,00€ --------------------------------------------  
-Coral Harmonia – Sociedade Harmonia – 2000,00€ -----------------------------------------------  
-Quadricultura Associação – 2000,00€ ---------------------------------------------------------------  
-Ajagato – Associação Juvenil Amigos do Gato – 2500,00€ --------------------------------------  
-Paróquia de Santiago do Cacém – 1500,00€ --------------------------------------------------------  
-Associação de Cultura Recreio e Desporto - Estrela de Santo André – 2500,00€ -------------  
-Juventude Atlético Clube – 1400,00€ ----------------------------------------------------------------  
-União Sport Club – 2500,00€ -------------------------------------------------------------------------  
-Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém –3500,00€ ----------------------------------  
-Associação Intervir.Com – 1500,00€ -----------------------------------------------------------------  
-Casa de Jovens “O Farol” – 3100,00€ ----------------------------------------------------------------  
-Clube Ornintológico do litoral Alentejano – 500,00€----------------------------------------------  
-Lions Club de Santiago do Cacém – 750,00€ -------------------------------------------------------  
-Quercus – 1000,00€ -------------------------------------------------------------------------------------  
-AGACAVOALTE-Associação Grupo à Cante Alentejano Vozes Alentejo-500,00€ ---------  
FUNDAMENTOS: De facto: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está 
empenhada no desenvolvimento equilibrado e progressivo do Concelho, tomando medidas 
que traduzem a sua efetiva preocupação pela defesa e preservação do ambiente e da 
qualidade de vida da população, das estruturas  e atividades culturais e desportivas do 
concelho de Santiago do Cacém; -----------------------------------------------------------------------  
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DOIS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de procura de apoios 
diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar atividades 
relevantes e tem desenvolvido um conjunto significativo de apoios financeiros e logísticos a 
dezenas de associações de caráter cultural, desportivo, social e humanitário. ------------------  
TRÊS: A Sociedade Anónima Petróleos de Portugal – Petrogal S.A., (Petrogal) atribuiu ao 
Município de Santiago do Cacém (MSC) uma verba para apoio ao desenvolvimento de 
atividades culturais, desportivas, ambientais e de solidariedade social do concelho, que veio 
proporcionar condições financeiras para que o MSC possa atribuir, um apoio financeiro de 
47 350,00€ (quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta euros) a diversas entidades, para que 
estas prossigam o desenvolvimento de atividades nas suas áreas de intervenção, 
contribuindo assim para o desenvolvimento social, cultural, ambiental e desportivo do 
município. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO: As Associações contempladas com o apoio, contribuem para o 
desenvolvimento, social, cultural, ambiental e desportivo do município, através das 
inúmeras atividades que realizam ao longo do ano. -------------------------------------------------  
De direito: Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse 
municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, vide alínea 
u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 
12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Apoio às Freguesias do Município de Santiago do Cacém ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação n.º 002/GAP/2016, de 28 de janeiro -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes apoios às 
freguesias a atribuir em 2016, no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 
interesses próprios das populações: --------------------------------------------------------------------  
----------------------------- Apoio para Freguesia 
-----------------------------   (VALORES EM EUROS) 

JUNTAS Correntes Capital Total----------------------------- 
Abela 4.474,68 13.921,07 18.395,75------------------------ 
Alvalade 6.088,17 25.611,30 31.699,47------------------------ 
Cercal do Alentejo 8.518,11 27.140,88 35.658,99------------------------ 
Ermidas-Sado  9.201,39 11.961,64 21.163,03------------------------ 
Santo André  39.709,00 14.504,63 54.213.63------------------------ 
São Francisco da Serra 15.962,27 7.839,40 23.801,67------------------------ 

União Santiago Cacem,S.Cruz e 
S.Bartolomeu 78.708,08 52.710,47 131.418,55----------------------- 
União São Domingos e Vale 
Agua 8.691,01 25.427,76 34.118,77------------------------ 
TOTAL 171.352,71 179.117,15 350.469,86----------------------- 
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FUNDAMENTOS: De facto: UM: As freguesias são entidades autárquicas que prestam, 
por excelência, serviços de proximidade às populações; -------------------------------------------  
DOIS: Tal realidade acentua-se num Município como o de Santiago do Cacém, dada a sua 
extensão territorial e as diversas necessidades populacionais; -------------------------------------  
TRÊS: Estas autarquias recebem transferências da administração Central, manifestamente 
insuficientes para que possam fazer face aos custos inerentes aos já referidos serviços que 
prestam às populações que, inclusivamente, ora se viram alargados por força do Novo 
Regime Jurídico das Autarquias Locais; --------------------------------------------------------------  
QUATRO: Ainda que competisse à Administração Central que as transferências de verbas 
que realiza para as freguesias sejam ajustadas e proporcionais às competências conferidas; -  
CINCO: Importa garantir a continuidade da prossecução, promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das populações através das Juntas de Freguesia. -----------------------------  
SEIS: Tendo em conta que se encontram em preparação e discussão os acordos de 
execução que irão permitir a transferência de verbas para o exercício das respetivas 
atividades; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
SETE: Encontra-se previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 
dotações que englobam os apoios ora em causa. ----------------------------------------------------  
De direito: UM: Compete à Câmara Municipal apresentar propostas à Assembleia 
Municipal sobre matérias da competência desta, conforme de acordo com o artigo 33.º n.º1, 
alínea ccc) do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara municipal, deliberar sob 
formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos 
interesses próprios das populações, de acordo com artigo 25.º n.º 1, alínea j) do supra citado 
regime. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Apoio à Freguesia de Santo André  -------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação n.º 003/GAP/2016, de 28 de janeiro -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação de apoio monetário no valor 
de 1 750€ (mil setecentos e cinquenta euros) para a Junta de Freguesia de Santo André para 
o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os fins que prossegue, no quadro da 
promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações.  -------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Um: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está 
empenhada no desenvolvimento equilibrado e progressivo do Concelho, tomando medidas 
que traduzem a sua efetiva preocupação pela defesa e preservação do ambiente e da 
qualidade de vida da população, das estruturas e atividades culturais e desportivas do 
concelho de Santiago do Cacém; -----------------------------------------------------------------------  
Dois: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de procura de apoios 
diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar atividades 
relevantes e tem desenvolvido um conjunto significativo de apoios financeiros e logísticos a 
dezenas de associações de caráter cultural, desportivo, social e humanitário; ------------------  
Três: A Sociedade Anónima Petróleos de Portugal – Petrogal S.A., (Petrogal) atribuiu ao 
Município de Santiago do Cacém (MSC) uma verba para apoio ao desenvolvimento de 
atividades culturais, desportivas, ambientais e de solidariedade social do concelho, que veio 
proporcionar condições financeiras para que o MSC possa atribuir, um apoio financeiro de 
1 750€ (mil setecentos e cinquenta euros) à Junta de Freguesia de Santo André, para que 
esta prossiga o desenvolvimento de atividades nas suas áreas de intervenção, contribuindo 
assim para o desenvolvimento social, cultural, ambiental e desportivo do município; --------  
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Quatro: A Junta de Freguesia de Santo André, contribui para o desenvolvimento, social, 
cultural, ambiental e desportivo do município, através das inúmeras atividades que realiza 
ao longo do ano. ------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: Um: Compete à Assembleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal 
deliberar sob formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada 
dos interesses próprios das populações, conforme o previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 
25.º do Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: As freguesias dispõem de atribuições nos domínios da cultura, tempos livres, 
desporto, ação social e ambiente, nos termos do da alíneas d) f) e h) do n.º 2 do artigo 7.º do 
citado regime.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cante Alentejano em Madrid --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 10/SAC/DCD/2015 da Divisão de Cultura e Desporto e 
Informação n.º 005/GAP/2016, de 29 de janeiro ----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a Diocese de Beja, no valor de 907€ 
(novecentos e sete euros) para fazer face às despesas referente à mostra de Cante 
Alentejano, em Madrid, no âmbito da apresentação do Programa da 12.ª edição do Festival 
Terras Sem Sombra. -------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: UM: O Cante Alentejano é património imaterial da 
humanidade desde 2014 e far-se-á ouvir pela primeira vez em Madrid, no dia 13 de 
fevereiro, no Teatro de Circulo de Belas Artes, com os cantadores de Vila Nova de São 
Bento e Os Ganhões de Castro Verde. ----------------------------------------------------------------  
DOIS: A estreia do Cante Alentejano, em Madrid, faz parte do programa de apresentação 
da 12.ª edição do Festival Terras Sem Sombra na Capital espanhola, no dia 11 de fevereiro 
na embaixada de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS: Após o concerto do Cante Alentejano, decorrerá uma mostra de produtos regionais 
e promoção do território de cada um dos Municípios que apoiam o Festival Terras Sem 
Sombra que, para além do Município de Santiago Cacém são: o Município de Almodôvar, o 
Município de Beja, o Município de Castro Verde, o Município de Ferreira do Alentejo, o 
Município de Serpa, o Município de Sines e o Município de Odemira; -------------------------  
QUATRO: A presente iniciativa conta com o apoio dos municípios referidos, que 
contribuem de forma igual, e com o apoio da Agência Regional de Promoção Turística do 
Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse 
municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de 
interesse municipal, de natureza social, cultural, ou outra, vide alínea u) do artigo 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ PEREIRA ----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/135090/2015 no valor de 886,85 € ------  
LOCALIZAÇÃO: Tojal de Cima Casa 2 Caixa Postal 1696, Santo André --------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e sessenta e cinco da Área Administrativa de 
Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Autorizar a redução de 104,42 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 
redução de 387,25 € na tarifa variável da 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 decorre de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde 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: ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE SETÚBAL ----------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: E-mail com registo de entrada nº 14752 de 28/12/2015 ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento da Direção da Associação de Património 
de Setúbal pela cedência de transportes para a participação dos atletas da seleção distrital de 
Sub-15 no Torneio Inter Associações Natal 2015, realizado em Boliqueime nos dias 19 e 20 
de dezembro de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar – Atribuição e transferência de verba – Agrupamento de Escolas de Santiago 
do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
169/DEASS /2015, de 17 de dezembro. --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e 
verba para aquisição de livros e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos 
das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes do Anexo I; -------------------------------  
Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 27.08.2015, relativa ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de N/C para A, constante do anexo 
II; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Anexos: I e II, documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número 
vinte e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------  
Três - Transferir para os encarregados de educação das crianças e alunos carenciados – 
escalão A e B, do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas destinadas à 
aquisição de livros e material escolar, no valor total de 250,00 €. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: - alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; ----  
-- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do  Despacho 
nº 8452-A/2015, de 31 de julho.  -----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
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ASSUNTO: Ação Social Escolar 2015/2016 – Fornecimento de refeições por outras 
entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico-Agrupamento de Escolas de Alvalade --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 018/DEASS/2016 processo SSC.23.1.3 da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde/2016 -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE : Senhor Vereador Norberto Barradas ---------------------------------------  
PROPOSTA: Um – alargamento do âmbito temporal de aplicação do nº 5 da deliberação 
de Câmara de 2007/09/06 ao ano letivo 2015/2016, que refere ser a Câmara Municipal a 
suportar a diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos alunos; -------------  
Dois – que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal tenha como base de cálculo:  ---  
a) no caso dos alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras; -----------------------------------------------------  
b) no caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo 
real da refeição indicado pelas entidades fornecedoras e os 50% pagos pelo aluno; -----------  
c) no caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras e o preço fixado para as refeições pela 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Três – que esse valor seja, para o Agrupamento de Escolas de Alvalade, o seguinte: escalão 
A – 1,68 €; escalão B – 0,95 €; não carenciado – 0,22 €. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - número 1 do artigo 8º Decreto-Lei n.º 399- A/1984 de 28 de dezembro; ----------------  
Três - nº 1 do artigo 4º do despacho nº 8452-A/2015, de 30 de julho; ---------------------------  
Quatro - informação prestada pelo Agrupamento de Escolas de Alvalade. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Serviço de Refeições na EB de Cruz de João Mendes  – Transferência de 
verba para pagamento de acompanhamento e limpeza na sala de refeições – Ano 
Letivo 2015/2016 ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação nº 
170/DEASS/2015 de 18/12/2015 ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Transferir uma verba no valor total de 814,20 € (oitocentos e catorze 
euros e vinte cêntimos) para a Associação Jovem de Festas da Cruz de João Mendes 
destinada a assegurar o acompanhamento dos alunos nos almoços e a limpeza da sala de 
refeições da EB de Cruz de João Mendes; ------------------------------------------------------------  
DOIS – Que a verba seja transferida em três tranches, a ocorrer em janeiro, abril e junho de 
2016, nos valores, respetivamente, de 314,69€, 259,74€ e 239,77€. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – artigo 7º do Decreto – Lei Nº 399-A/84 de 28 de dezembro, 
alínea hh) do número 1 do artigo 33.º da Lei Nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  
DOIS: Dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos da EB de Cruz de João 
Mendes, que teve início em 13 de maio de 2009. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André   ----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número três, 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 2.911,51 € (dois mil 
novecentos e onze mil e cinquenta e um cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas 
da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. -----------------------  
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: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DO CERCAL DO ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo   -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dois, 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 3.054,56 € (três mil e 
cinquenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo. ----  
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. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 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 
 
 

________________________________________________ 


