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ATA NÚMERO QUARENTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUINZE DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZASSEIS. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Francisco Maria 
Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a 
reunião ordinária da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos e do Senhor 
Vereador Paulo Gamito. ---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 e sete da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ----------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vice-
Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador Paulo Gamito. ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SANTIAGO DO CACÉM - SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE MIRÓBRIGA - VISITA 
DO MINISTRO DA CULTURA --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no passado dia 7 de dezembro o Senhor 
Ministro da Cultura, Castro Mendes e o Senhor Secretário de Estado da Cultura, Miguel 
Honrado, estiveram no Sítio Arqueológico de Miróbriga no âmbito de uma visita a vários 
locais ligados à cultura nos Municípios do Alentejo. -----------------------------------------------  
Mais referiu que o Senhor Ministro e o Senhor Secretário de Estado se mostraram muito 
agradados com a visita Sítio Arqueológico de Miróbriga. -----------------------------------------  
O Senhor Presidente deu ainda conhecimento que ao chegar ao Sítio Arqueológico de 
Miróbriga, se deparou com três militantes da organização local do Partido Socialista, que 
aguardavam a chegada da delegação Ministerial, tendo os mesmos se dirigido ao Senhor 
Ministro e o Senhor Secretário de Estado e integrado a comitiva na visita ao local. 
Acrescentou que numa outra iniciativa um militante do mesmo partido agiu de forma 
semelhante, pelo que perguntou aos membros do governo presentes, se tinham convidado o 
PS local Partido Socialista para participar naquela iniciativa. Tendo os mesmos respondido 
que não haviam feito qualquer convite. ---------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que era de lamentar a atitude de alguns membros do Partido 
Socialista local, que mais uma vez, integrem uma comitiva de um membro do Governo que 
visita o Município sem serem convidados. -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONCERTO “MISSA ÉTNIA E PAZ” – EM VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Norberto Barradas informou que no passado dia 10 de dezembro, 
decorreu no auditório da Escola Secundária Padre António Macedo, em Vila Nova de Santo 
André, um concerto “Missa Etnia e Paz” com o Coral Galp Energia.  ---------------------------  
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Mais referiu que foi um concerto com muita qualidade, e muito bonito, tendo salientado o 
trabalho desenvolvido pelos maestros Pedro Ramos e Fernando Malão em prol da música. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CAMPEONATO NACIONAL DE ORNITOLOGIA EM SANTIAGO DO CACÉM ---  
O Senhor Presidente informou que nos dias 15, 16, 17 e 18 de dezembro irá decorrer 70º 
Campeonato Nacional de Ornitologia no Pavilhão de Exposições em Santiago do Cacém, a 
inauguração decorrerá dia 15 pelas 17h30. -----------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO DO CONSELHO REGIONAL DA REGIÃO ALENTEJO EM ÉVORA ---  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no passado dia 13 de dezembro teve lugar em
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Évora uma reunião do Conselho Regional da Região Alentejo, para avaliação da situação do 
Programa Operacional Portugal 2020, para a região Alentejo. ------------------------------------  
Mais referiu que o Senhor Presidente da CCDRA - Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, transmitiu aos conselheiros o ponto de situação, 
tendo os Presidentes de Câmara demonstrado o seu descontentamento com os atrasos que se 
têm verificado e das indefinições ainda existentes. -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FESTA DE NATAL ------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no próximo dia 20 de dezembro pelas 14h00, se 
irá realizar a festa de Natal para os filhos e funcionários da Autarquia, no Pavilhão 
Municipal de Desportos de Santiago do Cacém. Também no dia vinte terá lugar na Tenda 
de Eventos e Discoteca Alexander´s, o jantar de Natal dos Serviços Sociais, Culturais e 
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém em 
parceria com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
dezembro do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 921.433,32 € (novecentos e vinte e um mil 
quatrocentos e trinta e três euros e trinta e dois cêntimos). ----------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 169.694,99 € (cento e sessenta e nove mil seiscentos 
e noventa e quatro euros e noventa e nove cêntimos).  ---------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR-- 
ASSUNTO: Requerimento sobre a importação de resíduos de Itália------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Lisboa---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha --------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do 
PCP na Assembleia da República para que se proceda a Audição da Agência Portuguesa do 
Ambiente do Centro Integrado de Tratamento de Resíduos Industriais, acerca das notícias 
recentes do eventual tratamento de resíduos industriais em Setúbal provenientes de Itália. --  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Quarta 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  --------------  
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PROPOSTA: - Aprovar a Décima Quarta 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 noventa e oito, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Quarta 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 Quarta 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 noventa e nove, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Décima Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis. ----------  
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 Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezasseis, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número duzentos, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos 
do PS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 14/DOGU/SAL, de dois mil e dezasseis, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: da Informação de acordo com o despacho da Senhora 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número duzentos e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CLUBE GALP ENERGIA - CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA  ---  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 71/SAC/DCD/16 da Divisão de Cultura e Desporto --  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.810,00€ (dois mil 
oitocentos e dez euros) para o Clube Galp Energia, sendo: ----------------------------------------  
- 2.000,00 € para apoiar a realização do Concerto de Natal; ---------------------------------------  
-810,00 € para apoiar a realização do XV Encontro de Coros. ------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Os objetivos destes concertos são para além de assinalar a quadra festiva, assinalar os 20 
anos de existência do coral e proporcionar aos cidadãos momentos de convívio na época 
natalícia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS DO 
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba a distribuir pelas Associações de Bombeiros do 
Município relativamente á redução dos valores dos seguros de viaturas.  -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e desaseis do Serviço Municipal 
de Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência da restante verba no valor de 14.200 € (catorze mil e 
duzentos euros) referente á redução das apólices de seguros de viatura valores a distribuir 
pelas Associações de Bombeiros do Município que  da seguinte forma: ------------------------  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade- 4.000€;-------------------  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo- 3.100€; -------  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de  Santo André- 4.000€; -------------  
- Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém-3.100€. --------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros, 
foram apresentadas propostas às várias associações que permitiriam descer 
significativamente o valor dos prémios de seguro em 2011, as quais aderiram numa 
primeira fase, Vila Nova de Santo André e de Alvalade, ficando as demais pendentes, para 
análise.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em 2012, foi realizada uma reunião com as quatro Associações, tendo sido proposto que a 
redução obtida nos seguros, reverteria para as quatro Associações, desde o dia que 
aderissem às propostas. Tendo sido obtido um valor global (arredondado) de 44.200,00€. 
Tendo sido pago em 2015 a quantia de 30.000,00€, ficando o restante valor de 14.200,00€ 
para ser transferido no corrente ano. -------------------------------------------------------------------  
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DOIS. Ao abrigo da alínea o), do n.º 1 do art.º 33º, do regime jurídico das autarquias locais 
aprovado pela Lei n.º 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 onze horas e trinta e cinco 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 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 


