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ATA NÚMERO DEZASSETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E OITO DE ABRIL DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, no Salão da Sede da Junta de 
Freguesia de Ermidas Sado, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, 
Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, 
Vice-Presidente, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves 
Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, 
a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Daniela Martins. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as atas números 
quinze e dezasseis de reuniões anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade. -------  
Na ata número quinze, não votaram os Senhores Vereadores Paulo Gamito e Francisco de 
Sousa, por não terem estado presentes na reunião. --------------------------------------------------  
Na ata número dezasseis, não votou o Senhor Presidente, por não ter estado presentes na 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Daniela Martins. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – REUNIÃO DE CÂMARA NA SEDE DA 
JUNTA DE FREGUESIA DE ERMIDAS SADO------------------------------------------------  
O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
Ermidas Sado na reunião, bem como a cedência das instalações para a realização da mesma. 
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Carlos Parreira, agradeceu ao Executivo 
Municipal pela realização da reunião de Câmara na Freguesia, bem como pela visita que 
efetuou a vários locais da localidade, podendo assim, verificar os problemas existentes e 
que afetam as pessoas da freguesia. -------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a Junta de Freguesia estará sempre disponível para receber a Câmara 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ESTRADA REGIONAL 265-1 ENTRE SANTO ANDRÉ E SINES - REUNIÃO COM 
O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO -------------------------------------------------------  
O Senhor presidente informou que está marcada uma reunião com o Senhor Secretário de 
Estado das Infraestruturas, para o dia vinte e sete de maio, sobre a conclusão das obras na 
estrada Regional 265-1 entre as localidades de Vila Nova de Santo André e Sines. -----------  
Referiu ainda que está marcada uma manifestação, no dia 30 de abril, organizada pelo 
Movimento de Utentes de Santo André, tendo salientado a sua solidariedade para com a 
população daquela localidade, que necessita de utilizar diariamente aquela via. ---------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONGRESSO DO CONSELHO DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DA EUROPA 
(CMRE) 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente deu conhecimento que esteve presente com a Senhora Presidente da 
Assembleia Municipal, em representação do Município de Santiago do Cacém, no 
congresso do Conselho dos Municípios e Regiões da Europa, no período que decorreu de 
vinte a vinte e três de abril, na Cidade de Nicósia, Chipre. ----------------------------------------  
Mais referiu que o Congresso foi bastante interessante, tendo sido debatidos vários temas, 
podendo os participantes escolher os que mais lhe interessavam. --------------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REDE PEDOCICLÁVEL DA ALDEIA ATÉ AO MAR – ALDEIA DE SANTO 
ANDRÉ – VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa questionou se a obra de construção da Rede 
Pedociclável já tinha iniciado, dado que verificou estarem a ser executados trabalhos de 
topografia na estrada entre a Aldeia de Santo André e Vila Nova de Santo André. ------------  
O Senhor Presidente informou que a obra irá iniciar na segunda-feira, dia dois de maio, e 
que o trabalho de topografia que está a ser executado prende-se com a construção de um 
caminho, pelo qual os utilizadores possam optar, em alternativa ao troço daquela via que 
vai ser intervencionado, o qual continuará aberto ao trânsito com a introdução de 
semáforos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL NO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO 
CACÉM ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que as comemorações do 25 de Abril, correram muito bem, 
tendo sido um dos anos em que houve maior participação da população.  ----------------------  
Referiu ainda que também nas oito freguesias do Município as comemorações foram 
bastante participadas, tendo salientado o papel importante das Juntas de Freguesias e das 
colectividades na organização das comemorações do 25 de Abril deste ano. -------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que o espetáculo que aconteceu na Quinta 
do Chafariz com o cantor Carlão, também foi bastante participado. -----------------------------  
O Senhor Presidente salientou que tanto o espetáculo com o cantor Carlão, como a atuação 
do DJ Dadão, correu muito bem e sem incidentes.  -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FALECIMENTO DE JOVEM RESIDENTE EM VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ 
O Senhor Vereador Francisco de Sousa lamentou a morte de uma jovem, com cerca de vinte 
anos, residente em Vila Nova de Santo André e que faleceu numa superfície comercial 
daquela localidade, vítima de uma paragem cardiorrespiratória.   --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INICIATIVA “TASQUINHAS DO VILAS”- MERCADO MUNICIPAL DE VILA 
NOVA DE SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que no dia vinte e dois do corrente mês, teve início a iniciativa 
“Tasquinhas do Vilas” que decorre no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André, 
promovida por três empresárias e a Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e sete de 
abril do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 924.314,84€ (novecentos e vinte e quatro mil trezentos 
e catorze euros e oitenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 300.175,90€ (trezentos mil cento e setenta e cinco 
euros e noventa cêntimos)-------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------  
ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL ------  
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ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao custo imputado ao Município no 
âmbito do Protocolo para realização de medição zonada nas redes de distribuição de 
água celebrado com a CIMAL -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: ZMC de Ademas -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número sessenta e três do ano de dois mil e catorze da Divisão 
de Projeto e Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------   
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba de 19.331,91 € (dezanove mil trezentos e 
trinta e um euros e noventa e um cêntimos) referente aos custos imputados ao Município de 
Santiago do Cacém no âmbito do Protocolo para realização de medição zonada nas redes de 
distribuição de água celebrado com a CIMAL. ------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Pontos 1 e 2 da cláusula 5 (Custos e Encargos) do protocolo para 
realização de medição zonada nas redes de distribuição de água entre o Município de 
Santiago do Cacém e a CIMAL (Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral). -----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: FILIPA FERNANDA DA CRUZ LOURENÇO --------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/17309/2016 no valor de 219,25€. ------  
LOCALIZAÇÃO: Foros da Quinta da Cascalheira – Cascalheira, Santo André --------------  
REFERÊNCIA: Processo número noventa e cinco da Área Administrativa de Águas e 
Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 17,67€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 
69,44€ 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: FLORIPES MARIA GONÇALVES ----------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/16844/2016 no valor de 171,50€. ------  
LOCALIZAÇÃO: Foros do Paço, Santo André----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número oitenta e nove da Área Administrativa de Águas e 
Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 15,34€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 
87,29€ 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.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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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: COFESMAR – COMISSÃO FESTAS DE SANTA MARIA ----------------  
ASSUNTO: Light Run e Convivio 1º de maio ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Inf.31/SAC/DCD/16 e Proc. 43/TL/DIVERSÃO PROVISÓRIA /16  ------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do Light Run e do Convivo do 1º de maio, promovidos 
pela COFESMAR, nos dias 30 de abril e 01 de maio de 2016 no Monte Silva, através da 
isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas de ruído e das taxas de 
Diversão Provisória no valor de 54,80€. --------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:- A COFESMAR, tem como objetivo solidarizar-se com 
outras Organizações, Associações ou Entidades, Publicas e Privadas, em ações de 
desenvolvimento cultural da região, sempre que haja interesse para a promoção socio, 
económica e cultural de Ermidas-Sado. ---------------------------------------------------------------  
De Direito: - É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Venda de Bens ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 25.7 com a informação nº 53/2016 da Divisão de 
Cultura e Desporto ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas   ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a venda de botas neoprene nas Piscinas Municipais de Santiago do 
Cacém pelo valor de 18,00 € (dezoito euros) o par de botas, verba que inclui a taxa de IVA 
em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Esta proposta surge na sequência da abertura de aulas de hidrobike e 
da necessidade que os utentes das Piscinas Municipais de Santiago do Cacém têm para 
utilização das mesmas.  ----------------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea d) do nº 7 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 setembro na redação da Lei 
5-A/2002, de 11 de janeiro. -----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Utilização da reserva de recrutamento interna do procedimento concursal 
comum para recrutamento de um assistente técnico (ação educativa), em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado  ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 1/TI/DGRH/SR/2015 -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Recrutamento de trabalhadores para ocupação de dois postos de trabalho, 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Técnico 
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(Ação Educativa), na Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, através da utilização da 
reserva de recrutamento. --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de apoio na área da componente de apoio à 
família, do ensino pré-escolar da rede pública. ------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, n.ºs 1 e 2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, 
e artigo 4º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 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 onze 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 
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O Secretário da Reunião 
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