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ATA NÚMERO DEZ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZ DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. -  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dez dias do mês de março 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 as atas números 
oito e nove das reuniões anteriores, as quais foram votadas por unanimidade. -----------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou a ata número nove, por não ter estado presente 
na reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------  
REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA EMPRESA INFRAESTRUTURAS DE 
PORTUGAL ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que tinha reunido, no dia quatro do mês em 
curso, com a Direção daquela empresa, acompanhado pelo Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo André, Jaime Cáceres, e pelo Chede da Divisão de Projeto e Obras, Eng. 
José Carlos, para tratar de assuntos relativos à situação da A26/IP8, em geral, e sobre o 
troço da A26-1 dentro da Cidade de Vila Nova de Santo André e o acesso à A26/IP8, no 
troço, em túnel nas Relvas Verdes. --------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que o Presidente daquela empresa voltou a informar que o atraso na conclusão 
das obras se devia às dificuldades que têm surgido na renegociação da concessão com as 
empresas às quais foram adjudicadas, sendo que o novo contrato a celebrar entre as partes 
aguardava o visto do Tribunal de Contas, pelo que preveem que dentro de cerca de dois 
meses as obras venham a ser retomadas. --------------------------------------------------------------  
Mais informou que chamou a atenção de que o problema existente no troço de acesso à 
A26/IP8, não podia esperar mais tempo, tendo em conta a enorme degradação do piso, 
tendo os responsáveis da IP informado que logo que as obras sejam concluídas a 
manutenção e reparação daquelas vias serão da responsabilidade das Infraestruturas de 
Portugal, sendo que, até essa situação se verificar, a empresa está impedida de despender 
dinheiros públicos nestas ações. Acrescentaram que conheciam a situação e que iriam 
procurar sensibilizar a empresa a quem foram adjudicadas as obras da A26/IP8, no sentido 
da resolução do problema, e que lhe dariam conhecimento destas diligências. -----------------  
Acrescentou que na semana em curso pôde observar no local que estavam a ser tapados, 
com massas frias, os buracos existentes naquele troço da via, intervenção que estava a ser 
feita pelas Estradas da Planície, concessionária da A26/IP8, acrescentando que a colocação 
daquele material não vai resolver o problema de forma duradoura, porque, se chover, o piso 
fica novamente danificado. Contudo, considerou que aquela intervenção evitará que as 
viaturas fiquem danificadas como estava a acontecer. ----------------------------------------------  
Relativamente ao troço da A26-1 que atravessa a Cidade de Vila Nova de Santo André, 
colocou aos responsáveis da IP a solução que a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia 
defendem, a qual passa pela criação de uma alameda e a construção de duas rotundas que 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-03-10                                                                                             2 de 10 

permitam a passagem de um para o outro lado daquela Cidade. Solução que irá remeter 
àquela empresa, de forma mais detalhada, para ser analisada e discutida em conjunto. -------  
Concluiu, referindo que havia cinco anos que se aguardava pela conclusão das obras 
naquelas vias, com todos os incómodos daí resultantes, considerando que, caso a IP tivesse 
resgatado o contrato de concessão, as mesmas já poderiam estar concluídas.-------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito perguntou se também tinha sido possível apurar naquela 
reunião se a A26 será concluída e se vai ser feita a intervenção no troço do IC1, entre 
Grândola e Alcácer do Sal. ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que foi transmitido naquela reunião que logo que obtido o visto 
do Tribunal de Contas seriam concluídas as obras da A26-1 (entre Sines e a Cidade de Vila 
Nova de Santo André) e da A26, entre Sines e Santiago do Cacém, e seriam efetuados 
alguns melhoramentos no IP8. Acrescentou que os responsáveis da empresa IP também 
admitiram que no futuro podiam vir a ser aproveitadas algumas infraestruturas existentes 
entre o Roncão e Grândola norte, para duplicação da via. -----------------------------------------  
Mais referiu que aguardava a reunião solicitada ao Senhor Secretário de Estado para 
conhecer a posição do Governo sobre estas questões. ----------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que importava conhecer o que impedia o atual 
Governo de concretizar aquilo que tinha sido alvo das suas críticas, nos últimos anos, por 
não ter sido executado. ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BTL – FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO  --------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que o Município esteve representado na BTL, a qual 
decorreu entre os dias dois e seis do mês em curso, em Lisboa, com um stand próprio, 
integrado na Região Alentejo, onde teve lugar uma mostra de produtos regionais e a 
confeção de comida típica pelo restaurante Chez Daniel, tendo também estado representada 
a Feira Medieval de Alvalade, num espaço próprio, promovendo a edição que terá lugar no 
ano em curso. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que foram muitos os visitantes daquela Feira e que a participação do 
Município era uma boa forma de promoção do mesmo. --------------------------------------------  
Informou ainda que associados àquela iniciativa foram atribuídos prémios ibéricos aos 
festivais Flower Power Fest (os quais recriam o ambiente do Woodstock de 1969 e década 
de setenta), sendo o Festival de Santo André finalista em duas categorias: Best New Festival 
e Best Small Festival, tendo ganho os prémios de melhor Flower Power Fest português e 
ibérico. Acrescentou que teve oportunidade de felicitar a Associação Lus’Alma – 
Associação de Divulgação, Promoção Cultural e Artística que organizou as duas edições do 
Festival, tendo acompanhado o Senhor Sérgio Valadares, a seu convite, na receção daqueles 
prémios que lhe foram entregues na BTL. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou ainda que no dia treze do mês em curso, domingo, em Sines, 
vão ser atribuídos os prémios criados pela Entidade de Turismo do Alentejo, para os quais a 
Feira Medieval de Alvalade está nomeada. -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – PARQUE EMPRESARIAL - CLINICA DE 
HEMODIÁLISE ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco Sousa solicitou informação sobre as razões que obstam à 
abertura de uma Clínica de hemodiálise, sita no Parque Empresarial da Cidade de Santiago 
do Cacém (ZAM), a qual, segundo informação que lhe foi dada, está equipada para o efeito, 
sendo que também existem recursos humanos capacitados para aqueles cuidados de saúde. 
Acrescentou que só tem conhecimento da existência de uma clínica de hemodiálise no 
Litoral Alentejano, em Grândola, para a qual confluem os utentes dos diferentes municípios 
desta região, sendo atendidos sessenta doentes, de dois em dois dias. ---------------------------  
O Senhor Presidente informou que uma entidade privada adquiriu dois lotes naquela ZAM, 
em dois mil e oito, para construção de um Centro de hemodiálise, sendo que o processo só 
avançou mais tarde com outra empresa, a qual construiu e equipou o edifício para aquele 
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fim, havia cerca de seis anos. Acrescentou que, havia algum tempo, tinha questionado os 
responsáveis da empresa sobre a abertura daquele equipamento, os quais referiram algumas 
dificuldades para obtenção do licenciamento do mesmo, e que, recentemente, o voltara a 
fazer tendo apresentado a disponibilidade da Câmara Municipal em ajudar na resolução do 
problema, sendo que o atual administrador o informou que o processo estava numa fase de 
resolução. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que irá fazer novo contacto, tendo em conta a importância do 
funcionamento daquela unidade de saúde para a população do Município e de outros 
municípios vizinhos. -------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM DELEGAÇÃO DO INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL (IEFP)  -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que recebeu, na Sede do Município, os novos 
responsáveis daquele Instituto, com os quais reuniu, sendo que para além da apresentação 
de cumprimentos, os mesmos vieram colocar o assunto relativo ao processo do Acordo a 
estabelecer com o Instituto Piaget, para instalação de um Centro de Formação Profissional 
nos terrenos cedidos a esta entidade pelo Município, na Cidade de Vila Nova de Santo 
André. Acrescentou que a Câmara Municipal fica a aguardar pelo desenvolvimento do 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TOMADA DE POSSE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ELEITO, PROFESSOR 
MARCELO RIBEIRO DE SOUSA. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito felicitou o novo Presidente da República Portuguesa, 
desejando-lhe as maiores felicidades no desempenho do seu cargo.------------------------------  
Referiu que queria deixar registada uma nota de desagrado pela postura dos grupos 
parlamentares do PCP, Verdes e BE, na cerimónia da tomada de posse do novo Presidente 
na Assembleia da República, pelo facto dos deputados destas forças políticas não se terem 
levantado durante aquele ato. Acrescentou que, em democracia, é preciso saber ganhar e 
perder, e que se tratava do mais alto cargo político do País, ao qual é devido respeito, do 
ponto de vista institucional. Mais referiu que a atitude daqueles deputados demonstrou falta 
de educação e de cultura democrática por parte dos mesmos. -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM – NOVA CONCELHIA DO PARTIDO SOCIAL 
DEMOCRATA – PSD.---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito felicitou a nova Concelhia do PSD e desejou aos seus 
membros que possam vir a desenvolver um bom trabalho no seu mandato. --------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SITUAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA DO PAÍS --------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que a taxa de juro da dívida batia recordes 
diariamente, pela negativa, o que poderá levar a um segundo resgate, como anunciava um 
jornal americano. Mais referiu que, no dia anterior, Portugal tinha comprado dívida a 
valores elevados como não acontecia desde dois mil e catorze. Acrescentou que, enquanto 
cidadão português, esperava que não se caminhasse para uma situação igual àquela pela 
qual já se passou, considerando que o País não pode suportar maiores oscilações nesta 
matéria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia nove de março 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 586.112,20 € (quinhentos e oitenta e seis mil cento e 
doze euros e vinte cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 207.864,96 € (duzentos e sete mil oitocentos e 
sessenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos). -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PROFESSOR ARMÉNIO LANÇA – 
ALVALADE ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pela cedência de transporte --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio nº 070/2016 remetido pelo Agrupamento 
de Escolas Professor Arménio Lança – Alvalade, do Curso Vocacional de Turismo, Saúde e 
Bem-Estar, no qual agradecem à Câmara Municipal de Santiago do Cacém a cedência de 
transporte. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – COSTA AZUL -----------------------  
ASSUNTO: Índice de Transparência Municipal ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício nº 043/2016 remetido pela Caixa de 
Crédito Agrícola, parabenizando a Câmara Municipal de Santiago do Cacém pelo resultado 
obtido no Índice de Transparência Municipal. -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Segunda 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. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Segunda 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 trinta e cinco, 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: Segunda 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 Segunda 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 trinta e seis, 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. ---------------------------------------------------------------------------  
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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: Segunda 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: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número trinta e sete, 
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: ASSOCIAÇÃO SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E 
DESPORTIVOS DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO 
DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de mil, novecentos e noventa do Gabinete 
de Apoio Presidência. ------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba de 98.706,82 € (noventa e oito mil, 
setecentos e seis euros e oitenta e dois cêntimos) para a Associação Serviços Sociais, 
Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Associação tem atualmente cerca de 568 associados a quem são 
atribuídos auxílios monetários de caráter social, relevando-se estas comparticipações de 
grande importância e abrangência já que se tratam de apoios que se estendem aos respetivos 
núcleos familiares; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. Tendo em conta o subsídio anual atribuído à Associação, conforme preconiza a Cláusula 
8ª do Protocolo estabelecido entre esta e a Câmara Municipal, aprovado em 24 de março de 
2004; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro e alínea b) do 
número um 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 
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instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 82/DTAET/2016 --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 100,00€ (cem euros) para a 
Associação Cultural Amigos de Alvalade. -----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De direito: alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----  
De facto: Para fazer face às despesas inerentes ao almoço dos elementos da Associação 
Cultural Amigos de Alvalade, aquando da sua participação na animação no dia 5 de março 
na BTL 2016 de Lisboa. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Apresentação de proposta de prestação de serviço analíticos à 
INNOLIVA   ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 245.012/DSIQ/2016 -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a apresentação de proposta de prestação de serviços à 
INNOLIVA – Lagar do Carapetal, conforme informação nº 019/DSIQ/2016 em anexo; -----  
2 – Aprovar a venda dos ensaios a contratar a Laboratório Exterior Acreditado, para 
viabilizar a prestação do serviço à empresa INNOLIVA,  ao mesmo preço que estes sejam 
faturados ao Município de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório; ---------  
2 – Em conformidade com a alínea e) do nº 1 do artigo 33º do regime jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA DIAMANTINA NEVES CORREIA -----------------------------------  
Assunto: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão e pagamento faseado após redução na fatura nº 
001/13710/2016 no valor de 1.283,17 € -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Catifarras, Cercal do Alentejo -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quarenta e oito da Área Administrativa de Águas e 
Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 150,47€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 
redução de 578,55 € 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 decorrente 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ LUIS GONÇALVES G. MELO BOUÇA -------------------------------  
Assunto: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos,  da tarifa 
variável de Águas Residuais e aplicação do consumo de água no 3.º escalão na fatura 
nº 001/135461/2015 no valor de 1.180,95 € --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Foros Canada Brescos nº 73, Santo André -----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quarenta e dois da Área Administrativa de Águas e 
Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 97,46€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e 
redução de 342,85 € na tarifa variável da Águas Residuais e a redução de 364,17 € 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 decorrente 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Valor de ingresso para concerto EM TOM DE FADO -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 02/DCD/AMAC/2016 da Divisão Cultura e Desporto ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o valor único de cinco euros por ingresso. -------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Potenciar a valência do espaço neste domínio. ----------------  
De Direito: Artº 33 nº 1 alínea e) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.  ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2015/2016 – Anulação do Circuito Especial Nº 49 -  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação Nº 
36/DEASS/2016 de 2016/02/25. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Anular o Circuito Especial Nº 49 (1 aluno) com o percurso Ermidas Sado – 
Alvalade (paragem do autocarro) e volta, numa distância total de 40 km/dia. ------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
Dois – nº 4 do artigo 4º, artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. ------  
Três – Portaria n.º 766/84, de 27 de setembro. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
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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 
038/DEASS/2016, de 25 de fevereiro. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e 
verba para aquisição de material escolar) às crianças do Pré-Escolar, 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 B para A, constante no 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número trinta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
Três - Transferir para os encarregados de educação das crianças carenciadas – escalão A, do 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas destinadas à aquisição de material 
escolar, no valor total de 62,50 €. ----------------------------------------------------------------------  
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  --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar – Atribuição e transferência de verba para os Agrupamentos de Escolas Prof. 
Arménio Lança e Santo André -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:SSC.23.1. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
33/DEASS/2016, de 25 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------  
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 da 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, constantes no documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número trinta e nove, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 27.08.2015 e de 
07.01.2016, relativas ao assunto em epígrafe, constantes do anexo II; ---------------------------  
Três - Transferir para os Agrupamentos de escolas as verbas para aquisição de livros e 
material escolar, destinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes 
nas listagens anexas, a saber: Agrupamento Prof. Arménio Lança 62,50 € e Agrupamento 
de Santo André 112,50 € sendo o valor total de 175,00 €. -----------------------------------------  
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. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Resinagem de Pinheiros 2016. --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Vila Nova de Santo André. --------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.04-03/2016 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para 
alienação da resina de pinheiros, propriedade do Município. --------------------------------------  
DOIS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número quarenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
TRÊS – Efetuar a Hasta Pública na reunião de Câmara Municipal do dia 31 de março de 
2016, pelas 11.15horas.----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Parecer prévio vinculativo de aquisição de serviços para conservação e 
manutenção de espaços verdes. ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero cinco, tipo zero três, do ano de dois mil e 
dezasseis, da Secção de Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Emitir parecer prévio favorável à aquisição de serviços de conservação 
e manutenção de espaços verdes, no loteamento do Calisto/Monte Queimado, e no parque 
urbano da Quinta do Chafariz, ambos em Santiago do Cacém, pelo período de um ano, com 
a possibilidade de renovação por iguais períodos, até ao máximo de três anos. ----------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o estabelecido no artigo 3º da Portaria nº 149/2015, de 
26 de maio, e tendo em consideração que: -----------------------------------------------------------  
. Se trata da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revela inconveniente o 
recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público e da inexistência de 
pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho das funções 
subjacentes à contratação em causa; -------------------------------------------------------------------  
. Será dado cumprimento às regras da contratação pública através da abertura de 
procedimento por ajuste direto, nos termos do previsto na alínea a) do nº 1 do art.º 20º do 
CCP, (para valores inferiores a 75 000,00 €), com consulta a várias empresas da 
especialidade (4); -----------------------------------------------------------------------------------------  
. Já foi efetuado o cabimento da despesa prevista para esta aquisição, conforme informação 
inserta nas Requisições Internas nºs 572 e 573, do corrente ano, que se anexam; --------------  
. Não houve lugar à aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do art.º 2º e art.º 4º 
da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2,  3, 4, 9 e 10 do art.º 75º da Lei nº 82-
B/2014, de 31 de dezembro, uma vez que, o preço base do procedimento efetuado no ano 
passado, já foi alvo de redução, tendo sido, entretanto, publicada a Lei nº 159-A/2015, de 
30 de dezembro, que veio proceder à eliminação progressiva da redução remuneratória, ao 
longo do corrente ano. Mantem-se assim, o preço base do procedimento anterior, o que, 
aliás, vai de encontro ao previsto na proposta de lei que aprovará o Orçamento de Estado 
para 2016, na qual se perspetiva que os valores dos contratos a celebrar em 2016, não 
ultrapassem os valores de 2015. ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 cinco 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 2.368,34 € (dois mil 
trezentos e sessenta e oito euros e trinta e quatro 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. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 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. -----------------------------------------------------  
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