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ATA NÚMERO VINTE E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRINTA DE JUNHO DE DOIS 
MIL E DEZASSEIS. -----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezasseis, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela 
Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves 
Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, 
a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ---------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte 
e quatro, da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS CAMINHOS 
NOS FOROS DA QUINTA ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao munícipe presente na Sala de Sessões, inscrito 
para o efeito, Senhor António Chainho, o qual veio solicitar a reparação de caminhos nos 
Foros da Quinta que estão muito degradados. Acrescentou que foi arranjado um caminho 
numa extensão de setecentos metros, onde não existem casas, e a parte restante do mesmo, 
onde estão as moradias, não foi reparado. ------------------------------------------------------------  
Mais informou que na zona do Chaparral, o caminho de acesso à praia, utilizado pelos 
pescadores, também precisa de uma intervenção, o mesmo no referente ao caminho da 
Galiza que dá acesso à estrada alcatroada para S. Francisco da Serra, na qual há buracos de 
grande dimensão que é preciso tapar, porque podem danificar as viaturas, dada a sua 
dimensão e pelo facto de que não estarem assinalados. --------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que tem havido problemas com a motoniveladora da Câmara 
Municipal a qual esteve parada durante quatro meses devido a uma avaria grave e passado 
um mês de ter sido reparada voltou a parar com problemas numa lâmina, aguardando o 
aprovisionamento de uma peça. ------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que os problemas dos caminhos municipais se agravaram devido às grandes 
chuvas de maio, acrescentando que comprovou no terreno a situação dos caminhos 
referidos pelo Munícipe, entre outros, nas visitas que efetuou no âmbito da iniciativa da 
Câmara Municipal Presidência nas Freguesias. ----------------------------------------------------  
Informou ainda que têm sido feitas algumas intervenções nos caminhos mais deteriorados, 
mas não tem sido possível reparar todos devido aos problemas com a motoniveladora. ------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que a motoniveladora não terá avançado na 
intervenção do caminho referido pelo Senhor António Chainho, para não danificar o piso 
que está compactado. ------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que verificou no local a situação do caminho dos Foros da Quinta, de acesso à 
estrada alcatroada, onde existem duas zonas com buracos de grande dimensão, tendo já 
dado orientações aos Serviços para fazerem esta intervenção. ------------------------------------  
Mais referiu que havia caminhos onde era difícil intervir, como era o caso do caminho do 
porto de peixe, utilizado pelos pescadores, onde só foi possível reparar e colocar saibro até 
à zona de sobreiros, porque as raízes das árvores impediram o avanço da motoniveladora, 
sendo necessário atuar com a retroescavadora e com todos os cuidados inerentes ao facto de 
se tratar de uma zona de Reserva. ----------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que outro problema que se coloca no arranjo e manutenção daqueles caminhos 
tinha a ver com a necessidade de abrir valetas nos terrenos adjacentes, para o escoamento 
das águas, o que nem sempre era possível devido à oposição dos proprietários que não 
querem as águas nos seus terrenos. --------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que se irá tentar minimizar os problemas existentes. -----------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CAMPEONATOS NACIONAIS ESCOLARES 2016 NO MUNICÍPIO DE 
SANTIAGO DO CACÉM E MUNICÍPIO DE SINES – ENCERRAMENTO. -----------  
O Senhor Presidente informou que tiveram lugar no passado sábado, dia vinte e cinco de 
junho, as provas finais dos Campeonatos Nacionais Escolares, as quais decorreram nas 
cidades de Sines, Santo André e Santiago do Cacém, onde encerraram.  ------------------------  
Mais informou que a cerimónia de encerramento dos jogos contou com a presença do 
Senhor Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o qual também assistiu a algumas 
provas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que participaram nas provas mil e duzentos alunos e que a organização das 
mesmas correra muito bem, tendo a Câmara Municipal sido felicitada pelo contributo que 
deu para a sua concretização, considerada pelos organizadores como extremamente 
positiva, tendo sido manifestada pelos responsáveis da iniciativa a vontade de voltarem a 
realizar provas daqueles campeonatos no Município. ----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HASTEAR DE BANDEIRAS AZUIS NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO --------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que foi içada a Bandeira Azul na Costa de Santo 
André, no dia vinte e oito do mês em curso, com a presença do Capitão do Porto de Sines e 
do Presidente da Junta de Freguesia de Santo André. -----------------------------------------------  
Mais informou que não foi possível hastear a Bandeira Azul atribuída à Praia da Fonte do 
Cortiço, por não estar ainda assegurada a vigilância da mesma por nadadores salvadores, 
acrescentando que o problema ficará resolvido, em breve, com a assinatura do Protocolo 
com a Associação Resgate. -----------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que na praia da Costa de Santo André cabe ao concessionário do apoio de 
praia a contratação dos nadadores salvadores para a vigilância da mesma, mas na Praia da 
Fonte do Cortiço terá de ser a Câmara Municipal a assumir esta responsabilidade, porque 
não foi concessionado o apoio de praia devido a um processo que se arrasta no tempo e que 
opõe o antigo concessionário à entidade responsável pela concessão do mesmo. --------------  
Informou ainda que o problema de falta de nadadores salvadores era de âmbito nacional e 
que os planos da orla costeira (POCs) exigem um número destes vigilantes por cada praia 
ao qual não é possível responder, sendo assegurado apenas um número mínimo, porque não 
existem elementos com a formação necessária e também se torna inviável para os 
concessionários arcar com os encargos financeiros inerentes à sua contratação, tendo em 
conta as restrições na sua atividade impostas por aquele instrumento de gestão. Acrescentou 
que se tratava de uma questão de segurança no domínio público marítimo, cuja jurisdição é 
de organismos da Administração Central, a qual deverá ser assegurada pela mesma, mas 
não pode continuar a ser tratada apenas com base no voluntarismo. -----------------------------  
 Mais referiu que se tratava de uma atividade precária que é normalmente assegurada por 
estudantes, durante as férias, sendo necessário tomar medidas no sentido da 
profissionalização da mesma, de forma a inverter a situação da falta daqueles vigilantes que 
é cada vez maior, sendo que, por esta razão, também não foi fácil assegurar o 
funcionamento das piscinas descobertas do Rio da Figueira na presente época. ----------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu que terá de ser procurada uma solução 
global que passe pela contratação anual dos nadadores salvadores, tendo em conta a vasta 
orla costeira do País, porque não é apelativo o desempenho daquelas funções durante 
apenas três meses do ano. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se tratava de uma questão de âmbito nacional, 
acrescentando que o País dispõe de várias infraestruturas aquáticas, nomeadamente 
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piscinas, praias fluviais e de mar, pelo que, a atividade de nadador salvador deverá ser 
profissionalizada, de forma a garantir o funcionamento daquelas durante todo o ano, 
considerando lamentável que Portugal tenha praias únicas no mundo sem vigilância. 
Mais referiu que existe também um certo irrealismo na transposição de diretivas europeias 
para o País, não tendo em conta as condições singulares do mesmo, sendo o número de 
nadadores salvadores exigido mais um exemplo desta prática. ------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – DÉCIMA SÉTIMA MOSTRA 
INTERNACIONAL DE TEATRO ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que foi oficialmente encerrada, no dia vinte e 
quatro do mês em curso, a décima sétima edição daquela Mostra de Teatro no Município, 
tendo o Professor Mário Primo feito um balanço muito positivo da forma como decorreram 
os trinta e sete espetáculos realizados nas freguesias do Município de Santiago do Cacém e 
nos municípios vizinhos, lamentando que da parte da Administração Central não tenha sido 
concedido qualquer apoio a esta iniciativa, a qual contou somente com o contributo da 
Câmara Municipal, Juntas de Freguesia, Inatel e de algumas empresas. Acrescentou que a 
Autarquia este ano aumentou o apoio atribuído à Associação Ajagato por via do Protocolo 
estabelecido com as empresas Galp e Repsol, por considerar que se trata de um trabalho 
cultural notável desenvolvido por aquela Associação. Mais referiu que as obras de 
remodelação do Auditório da ESPAM melhoraram as condições dos espectadores e dos 
artistas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu também que a realização de espetáculos no Auditório Municipal António Chainho 
pela Associação Ajagato e pela Associação Cextas de Cultura, durante o tempo em que 
decorreram as obras no Auditório da ESPAM, contribuíram para trazer mais público à 
Cidade de Santiago do Cacém, o que se traduziu também numa melhor rentabilização 
daquele espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANEAMENTO URBANO – LOCALIZAÇÂO DE EQUIPAMENTO --------------------  
O senhor Vereador Paulo Gamito informou que um munícipe, o Senhor Lopo Afonso, lhe 
colocou uma questão que o incomodava e que tinha a ver com a localização do contentor de 
resíduos urbanos em frente da sua moradia, cuja tampa bate na sua janela quando é aberto. 
Assunto que colocou aos serviços municipais, mas para o qual não obteve ainda a resposta 
que pretende, a qual passa pela mudança daquele equipamento para outro local. --------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que conhecia a situação, esclarecendo que a 
tampa do contentor não bate na janela como foi dito, admitindo que o cheiro do mesmo 
incomode, apesar de toda a limpeza que é feita.  ----------------------------------------------------  
Acrescentou que a questão principal se prendia com a falta de civismo de algumas pessoas 
que colocam, durante a noite, excedentes da limpeza dos quintais e móveis velhos junto aos 
contentores ocupando os passeios. ---------------------------------------------------------------------  
Mais informou que já se tinha tentado mudar o contentor para outro local, mas os 
moradores reclamaram porque ficava mais longe das suas casas. ---------------------------------  
Informou ainda que já foi dada resposta ao Munícipe sobre este assunto. -----------------------  
O Senhor Presidente referiu que as pessoas querem o contentor do lixo perto das suas casas, 
desde que não seja à sua porta.  ------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que deverão ser feitas diligências no sentido de encontrar uma solução melhor 
para a localização daquele equipamento. -------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SITUAÇÃO POLITICA NACIONAL -------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que era com desagrado que abordava este assunto, 
tendo em conta os números visíveis relativos à política do atual Governo, considerando que 
os mesmos não vão levar o País a um bom caminho, acrescentando que o Ministro das 
Finanças reconhece esta realidade mas o 1º Ministro não a quer ver, o que poderá levar a 
um novo pedido de ajuda externa. Acrescentou que era simpático devolver salários, mas 
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não se podia responder a algumas situações particulares descorando o geral, delapidando a 
confiança dos investidores, não querendo com isto dizer que não há medidas politicas que 
são necessárias e válidas. --------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente referiu que tinha ouvido na rádio parte da entrevista do líder 
parlamentar do PSD, o qual vaticinava o mesmo resultado para a política do Governo 
referido pelo Senhor Vereador Gamito. Mais referiu que não ia fazer a defesa do Governo 
do Partido Socialista, mas não deixava de reconhecer que foram positivas algumas medidas 
que tomou no sentido de corrigir situações injustas do anterior Governo PSD/CDS-PP. -----  
Acrescentou que o PSD afirma que o país estava numa situação de banca rota quando foi 
para o Governo, mas não deixou menos dívida quando dele saiu. --------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que a dívida primária era inferior quando o PSD 
deixou o Governo, acrescentando que a dívida subia por causa dos juros. ----------------------  
O Senhor Presidente referiu que tinha sido o PS a pedir a ajuda externa com o apoio do 
PSD e que tinha havido quem defendesse outra alternativa, a qual passava pela 
renegociação da dívida e dos juros. --------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que quem estava a governar o País não era o PCP, o qual com os Verdes e o 
BE faz parte da maioria no Parlamento que permite que o PS governe. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e nove de 
junho do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.040.916,94€ (Um milhão quarenta mil novecentos e 
dezasseis euros e noventa e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 382.226,92€ (Trezentos e oitenta e dois mil duzentos 
e vinte e seis euros e noventa e dois cêntimos). ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeira com a Associação de Nadadores 
Salvadores “ RESGATE” – Piscinas descobertas do Parque Urbano do Rio da 
Figueira ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------    
REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a informação n.º 100/2016 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o ato do Presidente da Câmara Municipal de assinatura do 
Protocolo de colaboração Financeira com a Associação de Nadadores Salvadores do Litoral 
Alentejano – Resgate, no valor de 10.036,52€€ (dez mil e trinta e seis euros e cinquenta e 
dois cêntimos), conforme documento em anexo que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número cento e vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. 
FUNDAMENTOS: De Facto:  De acordo com o planeamento anual do Serviço Municipal 
Desporto sempre se previu a abertura ao público da instalação supra referida no período de 
28/06 a 11/09, desta forma fez-se várias diligências junto da Associação de Nadadores 
Salvadores do Litoral Alentejano “RESGATE” para a colocação de 2 Nadadores Salvadores 
neste equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Contudo, os Serviços só obtiveram proposta da Associação RESGATE no dia 15 de junho 
de 2016, pelo que, dada a urgência da abertura da instalação ao público, o protocolo em 
anexo foi por mim assinado. ----------------------------------------------------------------------------  
De Direito: Ao abrigo do disposto no n.º 3 do Art.º 35.º n.º do anexo 1 da Lei 75/2013 de 
12 de setembro, bem como do disposto do Art.º 33.º n.º 1 na alínea u) da mesma Lei e o 
contido do Art.º 31.º do anexo da Lei 68/2014 de 29 de agosto. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
---------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CHAPARROS BTT TEAM – ASSOCIAÇÃO ---------------------------------  
ASSUNTO: 8ª Maratona BTT – Santiago – Lagoa ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: INF. 93/DCD/SMD/2016 e Proc. 07/TL/PROVA DESPORTIVA/2016. --    
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------   
PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado para a isenção do pagamento das 
taxas referentes às licenças de Prova Desportiva a realizar no dia  26 de junho de 2016 no 
valor total de 16,28€ (dezasseis euros e vinte e oito cêntimos), emitido por despacho do 
Senhor Presidente no dia 24 de junho de 2016.  -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: O evento a realizar é importante para a dinamização da 
prática desportiva na região, prevendo-se a participação de cerca de 150 participantes, 
sendo esta iniciativa de extrema importância para a divulgação da Bandeira Azul da Praia 
da Costa de Santo André; -------------------------------------------------------------------------------  
 - A Chaparros BTT Team Associação, tem-se revelado como dinamizadora da atividade 
desportiva da região; -------------------------------------------------------------------------------------  
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: ALFREDO EUSÉBIO PAIAS LOPES DA SILVA.---------------------------- 
ASSUNTO: Alteração Simplificada – Loteamento Municipal da Zil – Expansão IV - 
Lotes 4 e 5 – Vila Nova de Santo André.------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Zil – Expansão IV - Lotes 4 e 5 – Vila Nova de Santo André.------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 05/2016 de 03/05/2016 da Divisão do 
Território, Atividades Económicas e Turismo.------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente.  ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração simplificada (3%) dos lotes 4 e 5, do Loteamento 
Municipal da ZIL – Expansão IV – Vila Nova de Santo André, prédios descritos na 
Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 2863/19950904 e 2864/19950904, 
respetivamente, da freguesia de Santo André.-------------------------------------------------------- 
A alteração consiste na anexação dos lotes 4 e 5, resultando um único lote, designado por 
lote 4, com a área total de 1.296,00m2, conforme memória descritiva e planta síntese em 
anexo, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e 
vinte e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-lei 555/99, de 16/12, na 
sua atual redação: “ As alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do n.º de 
lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações 
constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são 
aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras 
formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”.----- 
Nos termos do artigo 23.º do Decreto-lei acima referido, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
----------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição dos lotes nºs 159 e 160 da ZAM de Vila Nova de Santo André.  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 02.03-01/2016 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: – Aprovar a cedência do direito de superfície sobre os lotes nºs 159 e 160, 
sitos na Zona de Atividades Mistas, em Vila Nova de Santo André, inscritos na matriz sob 
os artigos 5 774º e 5 775º e descritos na CRCPCA de Santiago do Cacém sob as fichas nº 
03715/161001 e 03716/161001, da freguesia de Santo André à empresa “Ana Cristina 
Pimpão Unipessoal, Lda.”., para exercer a atividade de Comércio de Automóveis Novos 
e/ou Usados, a que respeita o CAE 45110. O valor anual do cânone do direito de superfície 
é de 861,84€ para cada um dos lotes, conforme Documento Complementar que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e vinte e seis, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da reunião. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - De acordo com o Regulamento Municipal de Constituição do 
Direito de Superfície na Zona de Atividades Mistas de Vila Nova de Santo André. -----------  
Dois - De acordo com a alínea g) 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: ADVIPA – Compra e Venda de Imóveis, Lda. ---------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície sobre o Lote nº 7 da Zona de 
Indústria Ligeira, Exp. II, em Vila Nova de Santo André.-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 211/DAGF/PAT/1997 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Autorizar a empresa ADVIPA – Compra e Venda de Imóveis, Lda, a 
transmitir o direito de superfície que incide sobre o lote 7, com a área de 1 338,5208 m², 
sito na Z.I.L., Exp. II em Vila Nova de Santo André, descrito na CRCPCA de Santiago do 
Cacém sob a ficha nº 2958, da freguesia de Santo André, para a empresa Nabeirimóvel – 
Gestão de Investimentos Imobiliários, Lda. ----------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a alteração do objeto do Direito de Superfície de “Construção e 
Manutenção de um Armazém de Materiais de Construção Civil” para “Comércio e Serviços 
e Reparação de Máquinas e Moinhos de Café e Outros Equipamentos Hoteleiros”. -----------  
TRÊS - Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície; b) - 
De acordo com o solicitado pela requerente; ---------------------------------------------------------  
c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
--------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Lote n.º 6 da Zona de Industria Ligeira II, Exp. I de Ermidas Sado. -------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.02-01/DAGF/SAP/PAT/2004. --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Revogar a deliberação camarária de 8 de outubro de 2015, na qual foi 
aprovado efetuar por acordo, a reversão do lote para o Município, uma vez que não foi 
possível celebrar a escritura. ----------------------------------------------------------------------------  
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Dois - Acionar a Cláusula de Reserva de Propriedade prevista na Cláusula Sexta do 
documento complementar anexo à escritura de compra e venda lavrada em 4 de agosto de 
2005, celebrada com a empresa SADISERRA - SERRALHARIA, LIMITADA, relativa à 
venda do lote n.º 6 sito na Zona de Industria Ligeira, II, Exp. I, em Ermidas Sado, pelo 
montante de 19 398,13€ (dezanove mil trezentos e noventa e oito euros e treze cêntimos). --  
FUNDAMENTOS: 1 – A empresa SADISERRA - Serralharia, Limitada, não agiu em 
conformidade com o disposto na alínea a) do artigo 7º do do Regulamento de Venda de 
Terrenos em Regime de Propriedade Plena, em vigor na área do Município de Santiago do 
Cacém, no que respeita ao início da construção no prazo de 12 meses e conclusão da obra 
dentro de 36 meses após a realização do auto de cedência. ----------------------------------------  
2 - De acordo com n.º 7 do artigo 3º do mencionado regulamento, a venda de terrenos é 
feita com reserva de propriedade a favor do Município até cumprimento por parte do 
adquirente, do pagamento integral e da conclusão da obra nos prazos previstos. ---------------  
3 – De acordo com os fundamentos constantes na informação nº 90/DAGF/SAP/2016. ------  
4- De acordo com a na alínea g) do nº 1 do artigo 33º do regime jurídico aprovado pela Lei 
75/2013, de 12 de setembro, e Cláusula Quarta do Documento Complementar anexo à 
respetiva Escritura de Compra e Venda.  -------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
--------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Lote n.º 7 da Zona de Industria Ligeira II, Exp. I de Ermidas Sado. -------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.02-02/DAGF/SAP/PAT/2004. --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Acionar a Cláusula de Reserva de Propriedade prevista na Cláusula Sexta do 
documento complementar anexo à escritura de compra e venda lavrada em 4 de agosto de 
2005, celebrada com a empresa CARPINTAGIR - CARPINTARIA, LIMITADA, relativa à 
venda do lote n.º 7 sito na Zona de Industria Ligeira, II, Exp. I, em Ermidas-Sado, pelo 
montante de 19 344,52€ (dezanove mil trezentos e quarente e quatro euros e cinquenta e 
dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – A empresa CARPINTAGIR - Carpintaria, Limitada, não agiu em 
conformidade com o disposto na alínea a) do artigo 7º do Regulamento de Venda de 
Terrenos em Regime de Propriedade Plena, no que respeita ao início da construção no prazo 
de 12 meses e conclusão da obra dentro de 36 meses após a realização do auto de cedência.  
2 - De acordo com o n.º 7 do artigo 3º do mencionado regulamento, a venda de terrenos é 
feita com reserva de propriedade a favor do Município até cumprimento por parte do 
adquirente, do pagamento integral e da conclusão da obra nos prazos previstos. ---------------  
3 – De acordo com os fundamentos constantes na informação nº 90/DAGF/SAP/2016. ------  
4- De acordo com a na alínea g) do nº 1 do artigo 33º do regime jurídico aprovado pela Lei 
75/2013, de 12 de setembro, e Cláusula Quarta do Documento Complementar anexo à 
respetiva Escritura de Compra e Venda.  -------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Plano de Mobilidade Urbana Sustentável -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Estudos e Planeamento. -----------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a CIMAL, no montante de 8.147,42€, 
correspondente à responsabilidade do Município na contrapartida nacional da elaboração do 
Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com a informação anexa. -----------------------------   
De Direito: Nos termos da alínea u) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1 da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
ASSUNTO: PROVERE – Património em Rede no Desenvolvimento Sustentável e 
Dinamização, Coordenação e Gestão da Parceria PROVERE --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Estudos e Planeamento. -----------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a CIMAL, no montante de 10.023,59€, 
correspondente à responsabilidade do Município na contrapartida nacional das operações 
Património Em Rede no Desenvolvimento Sustentável e Dinamização, Coordenação e 

Gestão da Parceria PROVERE.------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: De acordo com a informação anexa.  ----------------------------  
De Direito: Nos termos da alínea aaa) do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1 da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Projeto de Lei n.º 231/XIII – 1.ª em que estabelece o Regime para a 
reposição das Freguesias  -----------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agendamento protestativo do PCP - Projeto de Lei 
n.º2314/XIII-1.ª Estabelece o Regime para a reposição das Freguesias - apresentado pelo 
Grupo Parlamentar do PCP. ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 
SERRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: X G. P. de Atletismo N.ª Senhora do Livramento. -------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 98/DCD/SMD/16. 31.1.1 e Proc. 08/TL/PROVA DESP./16. ---------   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do “X G. P. de Atletismo N.ª Sr.ª do Livramento”, 
organizado pelo “Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra” no dia 02 de 
julho de 2016, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento da 
Prova Desportiva no valor de 16,26€.  ----------------------------------------------------------------    
FUNDAMENTOS: -------------------------------------------------------------------------------------  
De Facto: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O ”Grupo Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra ” tem-se revelado uma 
Associação importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, nomeadamente 
Atletismo e Caminhada, constituindo-se como elemento de importância significativa no 
processo de desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do Cacém. ---------------  
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- O evento a realizar é importante para a região e Instituição que os desenvolve, dando-lhe 
notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o turismo da nossa 
região. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: Transferência de verba para o ano de 2016 - Cercisiago - Cooperativa 
para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do 
Cacém, CRL ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.7.1 e Inf.101/DEASS/2016. -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Cercisiago – Cooperativa para a Educação e Reabilitação 
de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, no ano de 2016, uma verba no valor 
de 11.750,00€ (onze mil setecentos e cinquenta euros), para apoiar o funcionamento da 
Instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. alínea u) do nº 1 do art. 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, estabelecido pela Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------  
2. Dar continuidade ao apoio normalmente prestado por esta Autarquia à Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém, tendo em 
conta o trabalho que, de forma continuada, desenvolve junto de crianças e jovens com 
problemáticas diversas. ----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, dos senhores 
vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, 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 continuava a não perceber qual era 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 Verba para a Casa do Povo de Alvalade. -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 48/SAC/DCD/16 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 810,00€ (oitocentos e dez 
euros) para a Casa do Povo de Alvalade como forma de apoio às atividades culturais a 
desenvolver em 2016. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, estabelecido pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------  
2- A Casa do Povo de Alvalade, é um polo de desenvolvimento cultural local, de 
importância inegável no contexto da vila de Alvalade.  --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, dos senhores 
vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, 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 continuava a não perceber qual era 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 verba para a Sociedade Harmonia ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº46/SAC/DCD/2016 com o Processo nº39/SAC/DCD/2016 
da Divisão de Cultura e Desporto. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.550,00€ (cinco mil e quinhentos e 
cinquenta euros) para a Sociedade Harmonia, destinada a apoiar as atividades previstas para 
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:1- Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, estabelecido pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------  
2- Sociedade Harmonia através do Coral Harmonia, do Coral Harmonia Juvenil, da Escola 
de Piano e da Escola de Dança, dinamiza a sua sede e proporciona atividades regulares ao 
longo de todo o ano. -------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, dos senhores 
vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, 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 continuava a não perceber qual era 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 Verba para a Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega. -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega. ----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 47/SAC/DCD/16 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto, com o processo número 41/SAC/DCD/2016. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 3.005,30€ (três mil e cinco euros e trinta 
cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega, destinada ao 
apoio ao funcionamento dos balneários, Posto Médico e Biblioteca, sendo: --------------------  
-Balneários – 1. 131,15€ (mil cento e trinta e um euros e quinze cêntimos). --------------------  
-Posto Médico – 1.020,51€ (mil e vinte euros e cinquenta e um cêntimos). --------------------  
-Biblioteca – 853,64€ (oitocentos e cinquenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos). ----  
FUNDAMENTOS: 1 - Ao Abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, publicado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------  
2- A Câmara Municipal tem apoiado regularmente a Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega através da transferência de uma verba, de forma a assegurar o 
funcionamento dos Balneários, Posto Médico e Biblioteca. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente, dos senhores 
vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 
senhores vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, 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 continuava a não perceber qual era o critério para a atribuição de 
verbas a instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-
se nestas propostas. --------------------------------------------------------------------------------------  
----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 vinte 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 
 

________________________________________________ 


