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ATA NÚMERO VINTE E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZASSEIS DE JUNHO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezasseis dias do mês de junho 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 votação a ata número vinte e 
dois de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------  
O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Paulo Gamito, não votaram por não terem estado 
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – ESTRADA DA VÁRZEA DA LARANJEIRA – 
REPARAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra aos munícipes presentes na Sala de Sessões, 
inscritos para o efeito, Senhor António Arsénio e esposa, que vieram expor a situação da 
estrada vicinal na Várzea da Laranjeira, onde residem, a qual se encontra em péssimo 
estado, com buracos no piso e com canas nas bermas que não permitem o desvio dos 
mesmos. Mais referiram que havia alguns anos que tinha sido feita uma grande reparação 
naquela estrada, para a qual contribuíram com algum material, considerando que era 
urgente uma intervenção naquela via. Acrescentaram que gostariam de sair da reunião com 
a certeza de que a Câmara Municipal ia resolver a situação. --------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a intervenção que foi feita naquela via, havia 
alguns anos atrás, consistira na colocação de uma camada de alcatrão fresado no piso e a 
sua compactação, tendo a mesma ficado em boas condições de circulação durante os 
últimos anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que se irá deslocar ao local acompanhado de um Encarregado do Município, 
para ver a situação no terreno e avaliar o tipo de intervenção necessária. -----------------------  
O Senhor Presidente agradeceu a presença dos munícipes e referiu que ficava o 
compromisso do Senhor Vereador de ir ao local, no sentido da resolução do problema. ------  
Acrescentou que a Câmara Municipal se confrontava com dificuldades para garantir a 
manutenção dos muitos caminhos vicinais no Município, devido a problemas com a 
motoniveladora. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DAS 
INFRAESTRUTURAS --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu, no dia nove do mês em curso, 
acompanhado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, Jaime Cáceres, 
com o Senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d’Oliveira Martins, ao 
qual foram colocar o problema das obras da A26/IP8 e AR-265 que estão paradas há cerca 
de seis anos. Acrescentou que aquele responsável do Governo lhes transmitiu que se 
confrontara com aquela situação, relativamente à qual nada tinha sido feito pelo anterior 
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Governo, tendo o mesmo também informado que já tinham chegado a um acordo com o 
Concessionário das obras, mas faltava ainda o acordo deste com a entidade bancária que o 
financiou, o Visto do Tribunal de Contas e algumas questões que terão de ser tratadas com 
o Ministério das Finanças, para que as obras possam ser retomadas, prevendo que aquelas 
situações sejam desbloqueadas até ao último trimestre do ano em curso. -----------------------  
Mais informou que voltou a colocar o problema dos pins naquelas vias e o condicionamento 
da velocidade de circulação, sendo que a remoção dos mesmos depende de um parecer 
favorável do Instituto da Mobilidade, o qual não o emite porque as obras não estão 
concluídas.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que transmitiu àquele membro do Governo o que já tinha dito anteriormente 
aos responsáveis da empresa Infraestruturas de Portugal, de que aquelas obras deviam ser 
resgatadas, no sentido da empresa proceder à sua conclusão, deixando que seguisse o 
processo litigioso.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o entendimento do Tribunal de Contas é de que o Estado Português 
delegou aquelas obras e a sua manutenção, por trinta anos, a uma entidade privada, pelo que 
não poderá o Estado assumir o dispêndio de mais dinheiro público nas mesmas. --------------  
Informou ainda que voltaram a insistir perante aquele responsável do Governo na urgência 
da resolução daquele problema antes que haja mais acidentes por causa da falta de 
condições de circulação em segurança naquelas vias. ----------------------------------------------  
Acrescentou que colocou também a questão da adequação da via dentro do perímetro 
urbano da Cidade de Vila Nova de Santo André, a qual não deverá ficar com o perfil de 
autoestrada, bem como a situação da mobilidade de um para o outo lado da Cidade, para o 
qual será necessário construir passagens desniveladas. ---------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu perceber a singularidade do processo e dos 
problemas inerentes, relativamente ao qual já tinham sido tomadas muitas posições 
públicas, questionando se a Câmara Municipal tinha avançado com a Ação Judicial sobre 
este assunto.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal não tinha avançado com aquela 
Ação, porque se acreditou que as obras iam ser retomadas, de acordo com a informação que 
tinha sido dada, em março, pelo responsável da empresa Infraestruturas de Portugal, 
acrescentando que, passados três meses, não tendo havido os desenvolvimentos esperados 
neste processo e tendo em conta as informações do Senhor Secretário de Estado que 
apontam para uma espera de mais quatro meses, a questão da Ação, a qual já está 
preparada, terá de ser novamente avaliada. Os restantes membros do Executivo Municipal 
concordaram que deve ser equacionada a possibilidade de se avançar com esta medida. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE ---------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia nove do mês em curso, reunira 
também com o Senhor Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, para análise da 
situação do litígio com a empresa Águas de Santo André, relativamente ao pagamento do 
tratamento dos efluentes domésticos da Cidade de Vila Nova de Santo André, exigido ao 
Município por aquela empresa e contestado por este nas diferentes ações que lhe foram 
movidas pela mesma, sendo que, o Tribunal já se pronunciou a favor do Município em 
quinze das ações que lhe foram movidas sobre esta matéria. Acrescentou que o Município 
recorreu para o Supremo Tribunal relativamente a outras ações, cujas sentenças se basearam 
em acórdãos proferidos para outros municípios com situações diferentes da que opõe o 
Município de Santiago do Cacém às Águas de Santo André. --------------------------------------  
Mais referiu que a Câmara Municipal não vende água aos munícipes de Santo André e que, 
sendo aquela empresa que cobra pela mesma devia proceder ao seu tratamento, 
acrescentando que a empresa Águas de Santo André utiliza as infraestruturas municipais 
para aquela atividade, sem qualquer pagamento ao Município. -----------------------------------  
Referiu ainda que aquando da extinção do Gabinete da Área de Sines, o abastecimento de 
água não passou para o Município, sendo atribuída esta competência das autarquias, para 
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um organismo da Administração Central, o INAG, porque a venda de água às indústrias do 
Complexo Industrial de Sines é altamente rentável. ------------------------------------------------  
Concluiu, informando que a Câmara Municipal já tinha chegado a um princípio de acordo 
com a empresa Águas de Santo André para a resolução deste problema, o qual faltava 
formalizar, sendo que nesta reunião se decidiu manter as bases do acordo, pelo que, a 
Câmara Municipal vai pedir a suspensão da ação apresentada ao Supremo Tribunal, para 
dar tempo à formalização do mesmo.  -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que este era o momento certo para resolver aquele 
assunto, questionando se se justificava a existência daquela empresa, quando a competência 
da gestão da água é dos municípios. -------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a empresa argumentava com o investimento que fizera. 
Mais informou que a empresa Águas de Santo André tinha manifestado a intenção de passar 
a água em baixa para a empresa Águas do Alentejo, o que a Câmara Municipal não aceitou, 
por entender que tanto a gestão da água em baixa como em alta deve ser passada 
diretamente para a Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A SENHORA MINISTRA DA JUSTIÇA NO ÂMBITO DA CIMAL 
O Senhor Presidente deu conhecimento de que participou naquela reunião com a Senhora 
Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, onde foram tratadas questões relativas ao Mapa 
Judiciário do Alentejo Litoral, tendo a Senhora Ministra transmitido que vão ser abertos os 
Tribunais de Alcácer do Sal e de Sines que tinham sido encerrados aquando da reforma 
feita pelo anterior Governo. Acrescentou que com esta reforma o Tribunal de Santiago do 
Cacém também tinha perdido competências a nível das instâncias criminal e cível mais 
elevadas, as quais passaram para o Tribunal de Setúbal, obrigando à deslocação das 
testemunhas, quando na reforma anterior a esta, a qual compreendia um projeto piloto, o 
funcionamento do Tribunal de Santiago do Cacém tinha melhorado significativamente. -----  
Mais informou que a Senhora Ministra lhes transmitiu também que os julgamentos passarão 
a ser realizados nos tribunais dos respetivos municípios e que as testemunhas serão ouvidas 
através de vídeo-conferência, a partir dos municípios onde residirem, para o qual será feita 
uma alteração legislativa. -------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a Senhora Ministra também informou que, neste momento, não era 
possível reverter a situação anterior, devido à falta de magistrados e funcionários judiciais, 
em consequência da reforma que tinha sido feita, na qual se apostou na especialização dos 
mesmos, sendo que, serão abertas vagas para aqueles profissionais, os quais só ficarão aptos 
a exercer no espaço de dois anos. ----------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PLANOS ESTRATÉGICOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 
– ASSINATURA DE CONTRATOS ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que tinha tido lugar, no dia trinta e um de maio, em Santa 
Maria da Feira, a assinatura de contratos pelos municípios no âmbito dos PEDUS, 
compreendendo uma verba de cerca de seis milhões de euros para o Município de Santiago 
do Cacém. Acrescentou que esta verba se destinava nomeadamente à reclassificação dos 
bairros, das Flores, Pinhal e Serrotes, ao Skat Park e ao Mercado Municipal de Santo 
André, reclassificação da Rua Professor Egas Moniz, requalificação da Av. D. Nuno 
Álvares Pereira e zona envolvente do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, Largo D. 
Manuel I, Largo da Igreja e um arruamento na Vila de Alvalade, bem como à beneficiação 
de algumas ruas, em Cercal do Alentejo, tendo em conta que aqueles fundos se destinam à 
regeneração e mobilidade urbana. ---------------------------------------------------------------------  
Mais informou que não existe financiamento dos Fundos Comunitários para os pavimentos 
das vias rodoviárias. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que terá de ser feita uma reprogramação dos Fundos Comunitários.------------ 
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que não era apologista da forma como os Fundos 
Comunitários estavam a ser desenhados, o que lhe suscitava dúvidas e fundados receios de 
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uma volta ao passado no que respeitava à reprogramação dos mesmos, tendo em conta o  
facto de a equipa que gere o processo ser a mesma do Governo do Ex- 1º Ministro José 
Sócrates, recordando as dívidas contraídas para aproveitar os fundos, bem como a 
burocracia dos processos das candidaturas ao QREN.  ---------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO DA CIMAL COM A UNIDADE DE MISSÃO PARA A VALORIZAÇÃO 
DO INTERIOR DO PAÍS, NA HERDADE DO CEBOLAL ----------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que participou naquela reunião, a qual teve lugar 
no dia treze do mês em curso, com a Coordenadora daquela Unidade de Missão, Professora 
Helena Freitas e entidades convidadas, onde foram dados contributos para o 
desenvolvimento da região. -----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quinze de junho 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.089.342,60 € (Dois milhões e oitenta e nove mil 
trezentos e quarenta e dois euros e sessenta cêntimos). ---------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 158.270,17 € (cento e cinquenta e oito mil duzentos e 
setenta euros e dezassete cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: VITOR MANUEL ROMÃO --------------------------------------------------------  
ASSUNTOS: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação 
do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/45518/2015 no valor de 1.020,13€  -  
LOCALIZAÇÃO: Charneca Vale Rainha Caixa Postal 2518, Santiago do Cacém ----------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e quarenta e três da Área Administrativa de Águas 
e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 118,83€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 
redução de 458,19 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: VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE  ---------------------------------  
ASSUNTO: Baile – Isenção de taxas ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc.37/SAC/DCD/16. 32.1.2 e Proc. 27/TL/ DIVERSÃO 
PROVISÓRIA/59   ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------   
PROPOSTA: Apoiar a realização de uma Baile, promovido pelo Vitória Futebol Clube 
Ermidense no Parque de Jogos do Jardim em Ermidas-Sado a realizar no dia 18 de junho de 
2016 das 21h às 04h, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento 
das taxas de Ruído e das taxas de Diversão Provisória no valor de 27.40€.   -------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:- O Vitória Futebol Clube Ermidense, tem por fins a 
promoção desportiva e cultural dos seus associados e população em geral, através da 
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educação cívica, desportiva e da ação cultural e recreativa, contribuindo assim para a 
formação integral do indivíduo na sociedade. --------------------------------------------------------  
De Direito:- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 
disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM   -------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 8/DTAET/SAL, de dois mil e dezasseis, da Secção de 
Administração Urbanística.   ---------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número cento e dezoito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: ASAS – ACADEMIA SÉNIOR DE ARTES E SABERES DE SANTO 
ANDRÉ  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba  ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André  -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 34/SAC/DCD/2016 com o Processo nº 41/SAC/DCD/2016 
– 32.1.2 do Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural ---------------------------------   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 810,00 (oitocentos e dez 
euros) para a ASAS-Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, como forma de 
apoio às atividades a desenvolver em 2016.  -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A ASAS tem como objeto a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos 
particularmente do grupo etário maior de 50 anos, nas áreas culturais, educativa, social e 
outras, contribuindo para a manutenção da qualidade de vida, aprendizagem lúdica e 
desinteressada, bem estar e participação cívica de todos os que se encontram já retirados das 
suas atividades profissionais.  -------------------------------------------------------------------------  
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: Transferência de verbas relativas ao ano de 2016 para o I.C.E – Instituto 
das Comunidades Educativas  -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.13.2, informação nº 96/DEASS/2016 de 2016/06/06. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 
1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), com o objetivo de fazer face às despesas de 
funcionamento, para o ano de 2016.  ----------------------------------------------------------------  
2. Transferir a verba de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que 
a Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do Projeto 
“Quinta da Educação e Ambiente”.  ----------------------------------------------------------------  
Valor total a cabimentar: 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta euros)  -----------------  
FUNDAMENTOS: 1. Aliena u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 
de 2013.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. O protocolo de colaboração no âmbito da Quinta da Educação e Ambiente da Lagoa de 
Santo André, estabelecido entre a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, ICE –Instituto 
das Comunidades Educativas, ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade (atual ICNF-Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) e Junta de 
Freguesia de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------  
3. Os apoios financeiros prestados desde o ano de 2001. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA   ---------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas   ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André  ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 88/2016 da Divisão de 
Cultura e Desporto.  -----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  -------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 
Associação Litoral Aventura, como apoio na organização da 11ª Edição da Limpeza das 
Praias de Santo André e Areias Brancas.  ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento das suas atividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto 
da população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado 
pelo uso desordenado e irresponsável da orla marítima e que visa na sua essência atingir os 
seguintes objetivos.  ----------------------------------------------------------------------------------  
-Na consciencialização da população sobre a importância de depositar o lixo nos locais 
adequados.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
-Na conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e proteção do 
Património Paisagístico.  ------------------------------------------------------------------------------  
-Proporcionar o envolvimento dos adolescentes do Concelho para que eles próprios também 
se consciencializem sobre a importância desta problemática.  -----------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do artº 33 da 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo com a Associação AMB3E para a disponibilização de 
equipamentos de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos (REEE) e resíduos de 
pilhas e acumuladores (RPA) designados “Ponto Eletrão”  -----------------------------------   
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 174/DCL/SC/16  ---------------------------------------------------------   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira  ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Protocolo, com a associação de direito privado sem 
fins lucrativos AMB3E, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número cento e dezanove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião, o qual 
visa regular as recolhas de REEE e RPA a que a AMB3E procederá nas instalações dos 
mercados municipais de Santiago do Cacém e Vila Nova de Santo André. ---------------------   
FUNDAMENTOS: De Facto: Para facilitar aos munícipes o acesso a contentores 
adequados para a deposição deste fluxo de resíduos, uma solução de proximidade que 
facilitará a entrega de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, os quais serão 
recolhidos e encaminhados para valorização através do Sistema de Gestão Integrada de 
Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, gerido pela Amb3E. -----------------------   
De Direito: Ao abrigo do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e 
Higiene Urbana de Santiago do Cacém que define as regras a que deve obedecer a prestação 
do serviço de Gestão de Resíduos Urbanos no Município de Santiago do Cacém, bem como 
a gestão de Resíduos de Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE´s) sob sua 
responsabilidade.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 minutos. ------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta. ------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 


