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ATA NÚMERO QUARENTA E UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte dias do mês de outubro 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 Álvaro Beijinha, às onze horas. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
quarenta de reunião anterior, aa qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – LARGO DA PIMENTEIRA – 
LOCALIZAÇÃO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS -------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito informou que recebeu mais um mail do munícipe que 
reclamou da localização dos contentores naquele Largo, junto à sua moradia, o qual 
reencaminhou para o Senhor Vereador Albano Pereira, solicitando uma resposta ao mesmo. 
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que será dada resposta ao munícipe e que irão 
ser retiradas as gares onde estavam os contentores, esperando que, caso alguém continue a 
tirar os contentores do local para onde foram deslocados para os voltar colocar naquele 
local, seja dado conhecimento à Câmara Municipal e à GNR de quem está a agir desta 
forma, e de forma continuada. --------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2017 --------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que nunca pensou de vir a assistir ao que está 
sendo preparado no âmbito do Orçamento de Estado para 2017. Acrescentou que ao 
contrário do que tem sido referido pelos partidos que suportam o Governo, este Orçamento 
está centrado na cobrança desenfreada de impostos, porque não havendo crescimento da 
economia é preciso ir buscar receita a algum lado e, neste caso, será à classe média. ---------  
Mais referiu que também nunca pensou assistir ao que se está a passar com o Imposto 
Municipal Sobre Imóveis – IMI, penalizando os mais pequenos, considerando que a questão 
do fim das isenções, no caso de existirem dívidas fiscais, é uma medida injusta do ponto de 
vista social, esperando que na discussão do Orçamento na especialidade a situação seja 
alterada e que o PCP não seja incongruente com a posição que sempre tem defendido 
relativamente a esta matéria, de forma a evitar este ataque à classe média. ---------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA -----------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com a Senhora Secretária de Estado, 
Célia Ramos, no âmbito da CIMAL, sobre questões relativas às revisões dos PDMs, cujos 
processos ainda estão em cursos, em alguns dos cinco municípios, enquanto outros já os 
concluíram, como é o caso do Município de Santiago do Cacém. Acrescentou que foi dado 
um prazo, até julho do próximo ano, para incorporação nos planos especiais das regras 
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contidas nos PDMs, mas que se colocava um problema a nível da cartografia, com base na 
qual foi feita a revisão do PDM, porque se a mesma tiver mais de dois anos terá que ser 
substituída por nova cartografia, a qual só pode ser produzida por entidades externas. Mais 
referiu que se tratava de uma situação absurda, que custaria ao Município mais de trezentos 
mil euros, tendo os autarcas presentes tentado sensibilizar a Senhora Secretária de Estado 
sobre esta questão, no sentido de o período para a incorporação das regras do PDM nos 
planos especiais ser alargado para mais dois anos. Acrescentou que vão aguardar que lhes 
seja comunicada a decisão sobre este assunto. -------------------------------------------------------  
Mais informou que nesta reunião foram tratadas outras matérias, nomeadamente o processo 
de revisão do Plano da Orla Costeira que se arrasta há alguns anos, tendo a Senhora 
Secretária de Estado informado que o mesmo estava atrasado e que deverá entrar em vigor 
no ano de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIMAL – REUNIÃO TÉCNICA – CANDIDATURAS AO QUADRO 
COMUNITÁRIO DE APOIO ------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, no dia catorze do mês em curso, tinha tido 
lugar uma reunião no âmbito da CIMAL, com eleitos e técnicos municipais, para análise da 
situação dos procedimentos para as candidaturas, em diferentes áreas, nomeadamente 
educação, social e património, as quais contam com uma dotação de vinte e três milhões 
para o Litoral Alentejano. Acrescentou que se constatou que existe um vazio de informação, 
e uma grande indefinição regulamentar que suscita um conjunto de dúvidas sobre os 
procedimentos a adotar para a apresentação das mesmas, tendo sido decidido pedir uma 
reunião à CCDRA, para solicitar informação sobre o assunto. ------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A EMPRESA INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL ----------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia dezassete do mês em 
curso, uma reunião entre a CIMAL e o Senhor Presidente das IP, António Laranjo, onde 
foram abordadas questões relativas as obras da A26/IP8 e no troço A26-1/ER 261- 5 entre a 
Cidade de Vila Nova de Santo André e Sines, bem como a situação no IC1, entre Grândola 
e Alcácer do Sal. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que relativamente às obras no IC-1, foram informados que as negociações com 
os bancos financiadores estão bem encaminhadas para um acordo e que logo que o mesmo 
seja alcançado haverá dinheiro para pagar à Concessionária, a qual irá realizar mais 
algumas obras e a seguir a empresa Infraestruturas de Portugal assumirá a gestão da estrada 
e irá lançar uma empreitada, a qual terá de ter o Visto do Tribunal de Contas. Mais 
informou que em relação à A26 não é necessário o Visto do Tribunal de Contas e será a 
Concessionária a terminar as obras. -------------------------------------------------------------------  
Informou também que reiterou a preocupação sobre o troço da via dentro do perímetro da 
Cidade de Vila Nova de Santo André, ficando a saber que na sequência da reunião anterior 
onde este assunto foi abordado, começaram a ser estudadas soluções com o Consórcio. 
Mais informou que solicitou a realização de uma reunião técnica conjunta para discutir este 
assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que também colocou a questão da circulação de viaturas que transportam 
materiais perigosos pela Estrada Nacional que atravessa a Cidade de Santiago do Cacém e a 
consequente necessidade da construção de uma variante, prevista no Plano de Urbanização 
(PU) da Cidade. Acrescentou que o PU prevê duas alternativas para a construção de uma 
variante, a norte ou a sul da Cidade, sendo que qualquer que venha a ser a opção comporta 
custos muito elevados, devido às características do terreno, obrigando à construção de 
viadutos e pontes, e que a mesma terá de atravessar algumas quintas, implicando várias 
expropriações. Mais referiu que, sendo uma Estrada Nacional, compete à empresa 
Infraestruturas de Portugal assumir a realização da obra. ------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2016-10-20                                                                                             3 de 9 

O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que um obra desta envergadura exigia um esforço 
que noutros tempos poderia ter sido possível fazer com o seu enquadramento em projetos 
com financiamento comunitário, o que não será possível no âmbito do atual Quadro 
Comunitário de Apoio.  ---------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que no que respeitava à circulação de viaturas que transportam matérias 
perigosas dentro da Cidade, a solução podia passar por uma medida legislativa que o 
impedisse, o que seria mais simples do ponto de vista formal. ------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO NA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO ALENTEJO – GESTÃO DOS PLANOS ESTRATÉGICOS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que tinha tido lugar no dia anterior, em Évora, uma reunião 
com o Presidente da CCDRA, para tratar de questões relativas à gestão dos Planos 
Estratégicos de Desenvolvimento Urbano Sustentável, nomeadamente a criação de 
autoridades urbanas nos municípios, até ao final do mês em curso, as quais serão 
financiadas com um montante de dezassete mil euros por ano, o que não chegará para pagar 
a um técnico superior, para além do tempo que é preciso para a contratação do mesmo, 
sendo que, também se levantam outras questões práticas relativas aos procedimentos, 
prazos e validação dos processos de candidaturas decorrentes desta medida. Acrescentou 
que as alternativas para esta situação seria a criação daquela autoridade no âmbito da 
CIMAL ou que as funções das mesmas ficassem adstritas à Autoridade de Gestão, na 
CCDRA, considerando que esta última será a melhor opção. -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
outubro do corrente ano, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.969.260,91 € (Um milhão novecentos e sessenta e 
nove mil duzentos e sessenta euros e noventa e um cêntimos). -----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 105.910,62 € (cento e cinco mil novecentos e dez 
euros e sessenta e dois cêntimos).----------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR -  
ASSUNTO: Apresentação de projeto de resolução – Melhore o acesso dos cidadãos 
aos serviços públicos de abastecimento de água, saneamento e resíduos -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lisboa -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência  ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
TOMAR CONHECIMENTO do projeto de resolução apresentado pelo Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português com vista a melhorar o acesso dos cidadãos 
aos serviços de abastecimento de água, saneamento e resíduos. ----------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL - Liberação de 
Garantia Bancária e Retenções ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação número cento e trinta e cinco de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e 
Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
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PROPOSTA: Um: Aprovar a liberação de 15% do valor da caução, referente ao 3º ano do 
período de garantia, que corresponde a 2.141,89€ (Dois mil cento e quarenta e um euros e 
oitenta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Aprovar a liberação de 15% do valor do reforço de caução, referente ao 3º ano do 
período de garantia, que corresponde a 2.085,22€ (Dois mil oitenta e cinco euros e vinte e 
dois cêntimos). Obra adjudicada à empresa Marcelino e Rodrigues, Lda. -----------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Foi realizada no dia 28-09-2016, a vistoria à obra em referência 
para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias 
imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação 
da parcela correspondente à garantia bancária e retenções referentes ao 3º ano do período de 
garantia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012 de 22 de agosto, Art.º 295º do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz - 
Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e dezasseis e 
informação número cento e vinte e nove de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e 
Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar como representante do dono de obra e diretor de  fiscalização 
da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior.   ----------------------------------  
DOIS – Aprovar que a diretora de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 
seja necessário realizar, para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e 
libertação de garantias. ----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva 
Jorge, Técnica Superior.  --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos 
(decreto lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 
outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor Egas Moniz - 
Plano de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento e Cronograma Financeiro 
e Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde. --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e dezasseis e 
informação número cento e trinta de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e Obras. ----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, 
equipamentos e cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, Rui & Candeias, 
Lda., para a execução da obra: Melhoria das Condições de Mobilidade da Rua Professor 
Egas Moniz, em Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 3 (EB1/JI) - Nomeação da 
Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero seis de dois mil e dezasseis e 
informação número cento e trinta e um de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e 
Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar como representante do dono de obra e diretora de fiscalização 
da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior.   ----------------------------------  
DOIS – Aprovar que a diretora de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 
seja necessário realizar para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e 
libertação de garantias. ----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva 
Jorge, Técnica Superior.  --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos 
(decreto lei Nº 18/2008 de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de 
outubro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ampliação e Renovação da Escola Básica n.º 3 (EB1/JI) - Plano de 
Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento e Cronograma Financeiro ------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero seis de dois mil e dezasseis e 
informação número cento e trinta e dois de dois mil e dezasseis da Divisão de Projetos e 
Obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, 
equipamentos e cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, Tecnorém – 
Engenharia e Construções, S.A., para a execução da obra em referência. -----------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. ----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COALBEIRA – CONSTRUÇÃO CIVIL LDª  ---------------------------------  
ASSUNTO: Execução coerciva de obras de urbanização – Ativação da garantia 
bancária. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua da Ponte Seca e Pinheiro da Carapinha em Santiago do Cacém. ----  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 10/2008 de 29/02/2008 da Divisão do 
Ordenamento e Gestão Urbanística. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: Ativar a garantia bancária bancária nº 75005291407, emitida pela Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, no valor de 31.716,76 € (trinta e um mil 
setecentos e dezasseis euros e setenta e seis cêntimos) correspondente à execução coerciva, 
pela Câmara Municipal, das obras de urbanização das redes de águas residuais domésticas e 
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pluviais na Rua da Ponte Seca, em Santiago do Cacém, por incumprimento do contrato 
celebrado entre a Coalbeira, Construção Civil, Lda. e o Município de Santiago do Cacém 
(MSC), em 14/11/2008, e que constitui condição para a aprovação da operação de 
loteamento realizada no Pinheiro da Carapinha, em Santiago do Cacém. Após ativação do 
valor das obras de infraestruturas executadas coercivamente ficarão cativos 17.364,28€ 
(dezassete mil trezentos e sessenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos). ---------------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: 1-O promotor do loteamento, sito no Pinheiro da 
Carapinha, em Santiago do Cacém comprometeu-se, nos termos do n.º 1 do artigo 25º do 
Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), a realizar as obras e os projetos 
necessários para execução das redes de águas residuais domésticas e pluviais na Rua da 
Ponte Seca, condição indispensável para a aprovação da operação de loteamento destinado 
à constituição de 10 lotes para as moradias unifamiliares. -----------------------------------------  
2-O compromisso assumido foi formalizado por contrato celebrado entre o loteador e o 
MSC, em 14/11/2008.  ----------------------------------------------------------------------------------  
3-O loteador foi notificado para executar as obras contratualizadas e informado que em caso 
de incumprimento seria acionada a garantia bancária prestada a título de caução.  ------------  
4- O loteador não cumpriu a ordem da CMSC, nem apresentou qualquer justificação para o 
seu incumprimento. --------------------------------------------------------------------------------------  
5- Considerou-se imperativa e inadiável a resolução do escoamento das águas residuais 
domésticas e pluviais das moradias erigidas no loteamento e das edificações da Rua da 
Ponte Seca, motivo que fundamentou o lançamento de uma empreitada para execução 
coerciva das obras.  --------------------------------------------------------------------------------------  
6- O valor atual da garantia bancária é 49 081,04€ (quarenta e nove mil e oitenta e um euros 
e quatro cêntimos) que se mantêm cativos desde a redução efetuada em 05/05/2011. ---------  
7- Após a dedução do valor das obras (31.716,76 €) ficarão cativos 17.364,28€ (dezassete 
mil trezentos e sessenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos).  ---------------------------------  
DE DIREITO: Nos termos do artigo 84.º do RJUE a Câmara Municipal pode, para 
proteção de interesses de terceiros adquirentes dos lotes ou para salvaguarda da qualidade 
do meio urbano e do ambiente, executar coercivamente as obras de urbanização que o 
promotor deixar de realizar por causa que lhe seja imputável. O pagamento das despesas 
suportadas com as obras deve ser efetuado através da garantia bancária prestada para o 
efeito, conforme previsto no n.º 3 do artigo 84.º em conjugação com os artigos 25.º e 54.º 
do referido diploma.  -------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ARMANDO MATIAS SILVEIRA GONÇALVES ----------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/99174/2016 no valor de 340,40€ e 
fatura nº 001/111529/2016 no valor de 162,46€ ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alturinha, Foros do Corujo, Vale de Água ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número duzentos e dois e informação número duzentos e um da 
Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 
Financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ---------------  
PROPOSTA: Ponto um – Autorizar a redução de 39,70€ na tarifa variável de Resíduos 
Urbanos e a redução de 129.32€ na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura nº 
001/99174/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Ponto dois – Autorizar a redução de 17,94 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução de 64,11€ na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura nº 001/111529/2016. -------  
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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: GANHARDESTAK LDA -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Trail Costa Vicentina ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Fátima -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 31.1.1 com a informação número 117/2016, da Divisão 
de Cultura e Desporto ------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prestação de Serviços da empresa Ganhardestak Lda para a 
realização da Prova supra referida no valor de 9.225,00 € (nove mil duzentos e vinte e cinco 
euros) -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Estes eventos apresentam-se como uma excelente oportunidade para 
a dinamização e promoção do exercício físico e, por outro lado, constitui-se como um 
elemento de importância significativa no processo de desenvolvimento sustentado da nossa 
região, dando-lhe notoriedade, reconhecimento e uma oportunidade única de promover o 
turiemo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com mais de 200 participantes inscritos, o “Trail Costa Vicentina”, revela-se de extrema 
importância para a economia local, dado que muitas atletas fazem-se deslocar em família 
optando por pernoitar nas unidades hoteleiras do Concelho. --------------------------------------  
Importa referir que a competição será alvo de cobertura de órgãos da comunicação social 
local, regional e nacional da especialidade. ----------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovado. -------------------------------------------------------------------------  
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 Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS. --------------------  
Um voto contra do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito observou que, comparativamente ao 
apoio que tem vindo a ser dado a iniciativas similares promovidas por diferentes 
associações no Município e com muitos mais participantes, a verba prevista era 
significativamente superior. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que se pretende projetar esta iniciativa a nível nacional e 
internacional, com o objetivo de atrair cada vez mais participantes, o que se traduzirá numa 
mais-valia para o turismo e consequente dinamização da economia local. Acrescentou 
que se tratava de uma iniciativa com exigências complexas de organização, coordenação, e 
acompanhamento dos participantes, impondo que seja orientada por uma entidade com 
larga experiência neste tipo de provas e também no que concerne à sua divulgação no 
exterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito declarou que não era 
contra o evento, pelo contrário, nem contra a contratação de uma empresa externa, sendo 
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contra a verba em causa, considerando que o Serviço de Comunicação daquela prova podia 
ser assegurado por técnicos Municipais. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Contratação de fornecimento de energia elétrica, em mercado 
liberalizado -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número oito, tipo zero um, do ano de dois mil e dezasseis, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Um- Aprovar o Relatório Final, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e sessenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------  
Dois- Adjudicar o fornecimento de energia elétrica, à Galp Pwer,SA., para os três lotes, a 
saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-Lote nº 1: BTN – Baixa Tensão Normal, pelo montante de 872 217,08 €, ---------------------  
-Lote nº 2: BTE – Baixa Tensão Especial, pelo montante de 183 401,76 €, ---------------------  
-Lote nº 3 MT – Média Tensão, pelo montante de 22 567,51 €, de acordo e nas condições 
da sua proposta, de 23 de setembro de 2016, valores que acrescerá o I.V.A. à taxa legal em 
vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três- Notificar a adjudicatária para, no prazo de seis dias, apresentar os documentos de 
habitação exigidos nos termos do artº 81º do Código dos Contratos Públicos; -----------------  
Quatro- Notificar a adjudicatária para, no prazo de dez dias, apresentar documento 
comprovativo da prestação de caução, de acordo com o previsto no ponto V do convite do 
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do disposto no artº 73º do Código dos Contratos Públicos.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração financeiro com a Associação de Nadadores 
Salvadores “Resgate” – Praia da Fonte do Cortiço. ---------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 103/SSEV/2016 --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Deliberar a redução do valor do Protocolo de Colaboração com a Resgate 
aprovado em deliberação de Câmara de 14 de julho de 2016, de 15.952,17 €, para 
13.257,42€, de acordo com escala de serviço, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e setenta, 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 a escala de serviço apresentada, a Resgate 
em 25 dias disponibilizou apenas 1 (um) Nadador-Salvador para a vigilância da praia 
quando se havia protocolado a presença de, no mínimo, 2 (dois) Nadadores Salvadores. ----  
De Direito: Ao abrigo do artigo 33º nº 1 alínea o) e u) do anexo 1 da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 quarenta e cinco minutos. ----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente, Álvaro 
dos Santos Beijinha e por mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Coordenadora Técnica 
na Divisão de Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária 
Substituta. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


