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ATA NÚMERO QUARENTA E QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZ DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dez dias do mês de novembro 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 as atas números 
quarenta e dois e quarenta e três de reuniões anteriores, as quais foram aprovadas por 
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Não votaram a ata número quarenta e dois os Senhores Vereadores Daniela Martins e 
Albano Pereira, por não terem estado presentes. ----------------------------------------------------  
Não votaram a ata número quarenta e três os Senhores Vereadores Paulo Gamito e Albano 
Pereira, por não terem estado presentes. --------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO – ULSLA – 
QUARTO AVIVERSÁRIO ---------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que esteve presente, no dia três do mês em curso, 
acompanhado do Senhor Vereador Norberto Barradas, na celebração do 4º aniversário da 
ULSLA, constituída pelo Hospital do Litoral Alentejano (HLA), a Unidade de Saúde 
Pública do Alentejo e as cinco unidades de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do 
Litoral Alentejano e respetivas extensões de Saúde. ------------------------------------------------  
Mais informou que a cerimónia teve lugar nas instalações do HLA, com a presença de 
membros dos Conselhos de Administração dos Centros Hospitalares de Lisboa Central e 
Norte, tendo a ULSLA assinado com os mesmos seis protocolos para reforço médico 
naquela Unidade de Saúde, nas especialidades de pneumologia, otorrinolaringologia, 
patologia clinica, anatomia patológica e cirurgia vascular. Acrescentou que, no passado, já 
tinham sido assinados outros protocolos desta natureza. -------------------------------------------  
Acrescentou que também tiveram presentes representantes das administrações regionais de 
saúde, de Lisboa e do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------  
Referiu também a importância daquele ato para o reforço do Hospital naquelas 
especialidades e informou que o Presidente do Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde o informou que iria também haver um reforço de mais dois médicos 
cubanos para os Cuidados Primários de Saúde no Município. Acrescentou que embora se 
tenham vindo a registar algumas melhorias nos Cuidados Primários de Saúde ainda havia 
centenas de utentes sem médico de família. ----------------------------------------------------------  
Referiu também que colocou ao Senhor Presidente da ULSLA outros problemas que 
motivam queixas dos utentes, nomeadamente os tempos de espera nas urgência e para 
consultas, bem como a questão relativa à ampliação do espaço das urgências, cujo projeto 
aguardava, havia um ano, a autorização do Ministério das Finanças, para as obras 
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avançarem. Acrescentou que vai ter lugar, na próxima semana, uma reunião com o Senhor 
Ministro da Saúde, onde colocará também esta questão. -------------------------------------------  
Mais informou que lhe foi comunicado por um responsável da ARS do Alentejo que tinha 
sido aberto novo concurso para as obras na extensão de Saúde de Alvalade, dado que ao 
primeiro concorreram apenas duas empresas, as quais não apresentaram toda a 
documentação necessária. Acrescentou esperar que aquelas obras sejam iniciadas o mais 
rapidamente possível. ------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ - INAUGURAÇÃO DE ESPAÇO 
PARA SEDE DA ASSOCIAÇÃO GRUPO À CANTE ALENTEJANO VOZES 
ALÉM’TEJO (AGACAVOALTE)------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esteve presente, no dia cinco do mês em curso, 
acompanhado do Senhor Vereador Norberto Barradas, na inauguração daquele espaço, sito 
numa Coletiva do Bairro Azul, naquela Cidade. Acrescentou que se tratava de um projeto 
interessante de um Grupo feminino de Cante Alentejano “Vozes Além’tejo” e do Grupo  de 
Cante “Os Baldoregas”. ---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – 2ª EDIÇÃO DA FEIRA DE 
EMPREENDEDORISMO ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que esta iniciativa terá lugar, na sede do Município, nos dias 
onze e doze da semana em curso, sendo promovida pela Câmara Municipal em parceria 
com a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo S.A (ADRAL) e a Associação de 
Apoio ao Empresário do Alentejo Litoral (AAEL), na qual serão realizados vários 
“Workshops” temáticos, passados filmes/documentários sobre casos de sucesso, divulgados 
programas de apoio à criação de emprego e ideias de negócio, bem como a entrega de 
prémios do Concurso de Ideias Inovar e empreender no Litoral Alentejano: “Lança-te à 
Costa”, com a apresentação dos projetos finalistas, dos dezassete a concurso.  ----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – AUDITÓRIO MUNICIPAL ANTÓNIO 
CHAINHO - ESPETÁCULO DE SOLIDARIEDADE PROMOVIDO PELOS LIONS 
A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que esteve presente na iniciativa dos 
Lions, de solidariedade com a Associação “O Farol”, a qual teve o apoio da Câmara 
Municipal, do Rancho Folclórico Ninho de Uma Aldeia, de Maria Adélia Botelho e Jovens 
Acordeonistas de Santiago do Cacém, da Escola da Guitarra Portuguesa Mestre António 
Chainho e Grupo de Cantares Alentejanos “Tem Avondo”, os quais participaram 
gratuitamente no espetáculo, apoiando também aquela causa. Acrescentou que o Auditório 
esgotou e que foram apurados mil e trezentos euros, entregues àquela Associação, depois de 
descontada a importância de cento e noventa euros cobrada pelos direitos de autor, o que 
mereceu um reparo negativo por parte do Presidente dos Lions, dado que se tratava de uma 
iniciativa solidária, promovida por uma instituição sem fins lucrativos. -------------------------  
O Senhor Presidente referiu que corroborava o desagrado do Presidente dos Lions, pela 
cobrança daquela verba. ---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRAIL COSTA VICENTINA -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que tem sido levantadas questões sobre o valor da 
comparticipação da Câmara Municipal para aquela iniciativa, a qual teve lugar nos 
municípios de Santiago do Cacém e de Sines, no passado mês de outubro, com o objetivo 
de promover a Rota Vicentina, tendo a mesma tido cobertura televisa, na Bola TV e uma 
reportagem alargada, de vinte e cinco minutos, efetuada pela RTP, canal 2. --------------------  
Acrescentou que para se ter uma ideia dos custos da iniciativa, havia que ter em conta que 
para a emissão de vinte spots de publicidade institucional, durante sete dias, num total de 
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sete minutos, a RTP 2 cobra cerca de vinte mil euros, o que correspondia a mais do dobro 
da verba transferida pela Câmara Municipal para a entidade que promoveu aquela 
iniciativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que a ideia inicial de promoção da Rota Vicentina, de Santiago do Cacém a 
Sagres, previa a participação dos cinco municípios do percurso, tendo tido lugar uma 
reunião conjunta para o efeito, sendo que, houve autarquias que não mostraram interesse 
devido aos custos associados à iniciativa, o qual para algumas não corresponderia ao 
retorno que iriam obter da mesma. Acrescentou que a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém e a Câmara Municipal de Sines decidiram avançar com a iniciativa, mas somente 
num trajeto nos dois municípios, a partir de Santiago do Cacém. Acrescentou que a empresa 
que realizou o Trail tem uma grande experiência de promoção e divulgação deste tipo de 
iniciativas, adquirida nomeadamente na meia maratona de Lisboa e outras corridas 
similares. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que vai ter lugar uma reunião com todos os intervenientes na iniciativa, 
para balanço da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito informou que algumas pessoas o questionaram sobre este 
assunto, às quais respondeu que o que tinha a dizer sobre o mesmo era o que estava 
expresso na sua declaração de voto, constante na ata da reunião, de que não era contra a 
iniciativa e que considerava que os serviços de comunicação das autarquias podiam 
assegurar a divulgação da mesma, reduzindo o valor da transferência. --------------------------  
Acrescentou que não se revia em muitos dos comentários que foram feitos nas redes sociais 
sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que algumas das afirmações que foram feitas sobre o assunto resultavam de 
algum sentimento de injustiça sobre o apoio concedido aquela prova desportiva 
comparativamente a outras iniciativas similares e com maior participação, embora com 
menos divulgação.----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia nove de 
novembro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.429.337,41 € (um milhão quatrocentos e vinte e nove 
mil trezentos e trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos). -------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 166.628,40 € (cento e sessenta e seis mil seiscentos e 
vinte e oito euros e quarenta cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e 
Financeira barra Dois Mil e Dezasseis. ---------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  --------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução Orçamental do Município do 3º 
trimestre de 2016, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 
cento e oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. -  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que prossegue a tendência de diminuição 
da dívida do Município, tendo já sido atingido um valor sustentável da mesma, 
perspetivando que para o próximo ano não haja aumento da dívida a longo prazo e que se 
estabilize a divida a curto prazo. -----------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Paulo Gamito observou que se registava um aumento de dez por cento 
na receita, crescendo esta mais do que a despesa. Acrescentou que acreditava que o 
exercício estava controlado e que, sendo esta a dinâmica ao longo do ano, esperava para ver 
se no final do mesmo o orçamento era ou não cumprido.  
Mais referiu que não deixava de haver mérito por parte da gestão da Autarquia nos 
resultados que tem vindo a ser obtidos, mas havia também que reconhecer a importância 
das medidas legais que foram impostas, as quais foram muito criticadas, mas em boa hora 
foram implantado nas autarquias, daí resultando que a generalidade das mesmas, 
independentemente das forças políticas que as governam, gozam, atualmente, de uma 
melhor saúde económica. -------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezasseis/Dois Mil e Dezanove.   ---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  --------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Décima Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Dezasseis/Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e oitenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de atas depois de rubricado pelos Membros do Executivo. ----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Dezasseis/Dois Mil e Dezanove. ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  --------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento 
de Dois Mil e Dezasseis /Dois Mil e Dezanove, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número cento e oitenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas depois de rubricado pelos Membros do Executivo. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. ---------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dezasseis. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  --------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e 
Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e 
oitenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelos 
Membros do Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. --------  
Três abstenções, sendo duas dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de 
Sousa, eleitos do PS, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ------------------  
ASSUNTO: Espetáculos Musicais - isenção do pagamento de taxas. ------------------------  
REFERÊNCIA: INF.70/SAC/DCD/16 e Proc. 22/TL/LICENÇA ESPECIAL DE 
RUÍDO/16  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha  --------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização dos Espetáculos Musicais, promovidos pela Associação 
Cultural Amigos de Alvalade, no dia 11 de novembro de 2016, através da isenção do 
pagamento de taxas relativas ao Licenciamento de ruído no valor de 13.78€.  -----------------  
FUNDAMENTOS: De Facto:- A Associação Cultural Amigos de Alvalade, entidade sem 
fins lucrativos, tem como objetivo promover ações de animação cultural, favorecer o 
desenvolvimento do espirito associativo tendo assim um caráter relevante para o Município 
e particularmente para a freguesia de Alvalade pelo interesse e envolvimento da 
Comunidade e pela divulgação / promoção do Município. ----------------------------------------  
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: VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE  ---------------------------------  
ASSUNTO: 2º Trail Vitoriano / Caminhada - isenção do pagamento de taxas. -----------  
REFERÊNCIA: Proc. 134/DCD/SMD/16. 31.1.1 e Proc. 12/TL/PROVA DESP./16   ------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ---------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do 2º Trail Vitoriano/Caminhada, promovido pelo 
Vitória Futebol Clube Ermidense no dia 13 de novembro de 2016, através da isenção do 
pagamento de taxas relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no valor de 16.26€. ---  
FUNDAMENTOS: De Facto:- O Vitória Futebol Clube Ermidense tem-se revelado um 
Clube importante na dinamização e promoção da atividade desportiva, nomeadamente BTT 
e Atletismo, constituindo-se como elemento de importância significativa no processo de 
desenvolvimento sustentado do Município de Santiago do Cacém. ------------------------------  
- O evento a realizar é importante para a região, pela promoção turística que dela faz, bem 
como para a economia local.----------------------------------------------------------------------------  
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. ----------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2016/2017 – Anulação do Circuito Especial nº 43 
(EB de São Bartolomeu da Serra). ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação nº 
182/DEASS/2016 de 2016/10/21. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Anular o circuito nº 43 (1 aluna) com o percurso Monte da Várzea Nova – 
São Bartolomeu da Serra e volta, numa distância total de 18Km/dia, por motivo da aluna ter 
sido transferida para a escola de Santa Comba Dão. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um- alínea gg) do número 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  
Dois- nº 4 do artigo 4º, artigos 10º e 15º do Decreto Lei nº 299/84, de 5 de setembro. --------  
Três- Portaria nº 766/84, de 27 de setembro. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DE ALVALADE ------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 60/SAC/DCD/2016 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) 
para a Associação Cultural Amigos de Alvalade destinada a apoiar o desenvolvimento de 
atividades no ano de 2016. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois- A Associação Cultural Amigos de Alvalade assume um papel relevante na 
comunidade onde está inserida atuando nesta com o objetivo do desenvolvimento da 
população. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da 
CDU e dois dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleito 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: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 16 – Nave 2 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, para ocupação mensal, à Senhora Elisabete Cristina Simões Matos 
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Aurélio, contribuinte nº 214707300, para desenvolvimento da atividade económica de 
comércio de produtos alimentares.---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um- De acordo com parecer técnico anexo ao processo e requerimento 
apresentado pela Senhora Elisabete Cristina Simões Matos Aurélio; ----------------------------  
Dois- De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e alteração de 22/06/1990. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 19 – Nave 2 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, para ocupação mensal, à Senhora Carla Maria Domingos Torpes 
Patrício, contribuinte nº 199784698, para desenvolvimento da atividade económica de 
comércio de produtos alimentares.---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um- De acordo com parecer técnico anexo ao processo e requerimento 
apresentado pela Senhora Carla Maria Domingos Torpes Patrício; ------------------------------  
Dois- De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, 
aprovado em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e alteração de 22/06/1990. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para Venda de Pinhas. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano Rio da Figueira, Pinhal do Cerro da Inês, Outeiro dos 
Pinhais, e Herdade do Canal, Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e 
Aldeia de Santo André, no Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número oito, tipo catorze, série zero nove, do ano dois mil e 
dezasseis da Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Proceder à venda de pinhas, em hasta pública, por licitação verbal que 
decorrerá na Reunião da Câmara Municipal, em 24 de novembro do corrente ano, pelas 
11:30 horas, na Sala de Sessões do Município, conforme condições, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e oitenta e quatro, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da Reunião, a qual compreende a licitação de dois lotes: -----------------  
Lote nº 1 - Pinhas provenientes do Parque Urbano do Rio da Figueira, Cerro da Inês, 
Outeiro dos Pinhais e Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e Aldeia 
de Santo André, com o valor base de licitação de 200,00 € (duzentos euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor; ------------------------------------------------------------------------------  
Lote nº 2 - Pinhas provenientes da Herdade do Canal, com o valor base de licitação de 
100,00 € (cem euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -----------------------------------  
Os lotes serão licitados individualmente, devendo o mesmo ser claramente expresso. --------  
Os lanços mínimos são de € 25 (vinte e cinco euros) sobre a base de licitação verbal ou 
lanço anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar as Condições de Venda em documento anexo à presente proposta; ---------  
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FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 da 
Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, Maria Helena Gonçalves 
Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


