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ATA NÚMERO DEZASSEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE DE ABRIL DE DOIS 
MIL E DEZASSETE. ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e dezassete, na Sala da Sede da Junta de 
Freguesia de São Francisco da Serra, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, 
Presidente da Câmara Municipal, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
quinze da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.  ------------------------------  
O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Paulo Gamito não votaram, por não terem estado 
presentes naquela reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA:--------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Margarida Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – REUNIÃO DESCENTRALIZADA DA 
CÂMARA MUNICIPAL NA SEDE DA FREGUESIA DE S. FRANCISCO DA 
SERRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu a presença do Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de S. Francisco da Serra, Pedro Gamito, bem como a sua disponibilidade 
na cedência das instalações para a realização da presente reunião e acompanhamento na 
visita do Executivo Municipal à Freguesia. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia começou por saudar o Executivo Municipal pela 
sua visita à Freguesia de S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------  
Mais referiu que este será o último mandato que cumprirá como Presidente da Junta de 
Freguesia, agradecendo à Câmara Municipal todo o apoio que tem vindo a dar à mesma, o 
que permitiu que, em conjunto, tenha sido possível criar melhores condições de vida para a 
população. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que gostaria de deixar registada uma palavra de 
apreço ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco da Serra, no final do seu 
terceiro mandato, pelo trabalho que desenvolveu durante os doze anos em que 
desempenhou estas funções. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTAÇÃO DO PROJETO DAS OBRAS DE REPARAÇÃO NO 
INTENERÁRIO COMPLENTAR NÚMERO UM (IC1) --------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que o Ministério do Planeamento e das 
Infraestruturas dirigiu um convite à Câmara Municipal para a apresentação do projeto de 
obras de reparação do IC1, a ter lugar, no dia vinte e dois de abril, às dezasseis horas e 
cinquenta minutos, no Município de Grândola, em vale de Guizo, junto à bomba da GALP, 
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tendo chegado ao local, bem como outros convidados, às dezasseis horas e quarenta e cinco 
minutos, onde não estava ninguém para os receber, sendo informados, por um jornalista, de 
que o ato teria lugar a dois quilómetros daquele local, para onde se dirigiram. Acrescentou 
que esta situação configurava uma falta de respeito pelos municípios e pelas comissões de 
utentes que tanto têm lutado pela reparação daquela via. ------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que não pôde estar presente naquele ato, pelo que se fez 
representar pelo Senhor Vereador Albano Pereira, o qual lhe comunicou o que se estava a 
passar, pelo que, procurou saber junto dos serviços municipais se tinha havido alguma 
comunicação sobre a alteração do local, o que não se verificou. Mais referiu que existem 
regras institucionais que devem ser devidamente observadas, para evitar este tipo de 
situações, mostrando o seu desagrado pelo sucedido.-----------------------------------------------  
Acrescentou que não era a primeira vez que uma situação deste tipo se verificava, 
recordando o que sucedera, aquando do anúncio do reinício das obras na A-26/IP feito pelo 
Senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, em Sines, do qual só 
teve conhecimento no próprio dia. ---------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INTERNET GRÁTIS NO MUNICÍPIO -----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, a partir do dia dezanove do mês em curso, 
estava disponível o serviço de WI-FI gratuito nos equipamentos municipais e espaços 
públicos da Sede do Município e da Cidade de Vila Nova de Santo André, acrescentando 
que se tratava de uma primeira fase deste projeto que a Câmara municipal pretende que 
venha a ser alargado às restantes freguesias. ---------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTEÇÃO CIVIL - PREVENÇÃO DA ÉPOCA DE FOGOS -----------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou sobre as diligências que estão a decorrer no 
sentido da prevenção de fogos na época que se aproxima. -----------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira referiu que houve alterações no âmbito da coordenação 
na Proteção Civil Distrital, o que poderá ter levado a algum atraso nos trabalhos 
preparatórios, aguardando a marcação de uma reunião, nos próximos dias.---------------------  
O Senhor Presidente referiu que, apesar das alterações no Comando, a perceção que tinha 
era de que tudo estava a ser preparado para fazer face à situação, recomendando ao Senhor 
Vereador Albano Pereira, para fazer um ponto de situação mais detalhado sobre este 
assunto, na próxima reunião. ---------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
abril do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 3.156.455,29 € (três milhões cento e cinquenta e seis 
mil quatrocentos e cinquenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos).----------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 124.194,40 € (cento e vinte e quatro mil cento e 
noventa e quatro euros e quarenta cêntimos). --------------------------------------------------------  
--------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Documentos de prestação de contas de 2016 --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta ponto vinte ponto quatrocentos e 
quatro barra um da DAGF barra Contabilidade de dois mil e dezassete. ------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, 
Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações 
Financeiras e Relatório de Gestão relativos a 2016, elaborados nos termos previstos no 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei 
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nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número setenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivos. ------------------------------------------------------------  
Dois – Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos: ----------------------------  
a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 
subsídio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Mapas de ativo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos de 
rendimentos no exercício. -------------------------------------------------------------------------------  
c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um 
conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo de 
Maneio (existe regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do 
imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico. ------------  
Três - Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Conforme o disposto na alínea i) do nº. 1 do artigo nº.33 do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei 75/2013 de 12 setembro. ---------  
Dois – De acordo com o capítulo II e capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001 - 
2ª. Secção publicada no D.R. nº. 191 de 18 de agosto, II Série alterado pela resolução 
nº26/2013-2ªSecção publicada no D.R. nº226 de 21 de novembro de 2013 e com a 
resolução nº 3/2016 do Tribunal de Contas publicada no Diário da República, 2ª série-nº 13 
de 18 de janeiro de 2017. --------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovado --------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------  
Três abstenções sendo duas dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de 
Sousa, eleitos da CDU, e uma do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão da proposta, o Senhor Presidente referiu que os 
resultados do ano de dias mil e dezasseis seguiam a mesma linha dos anos anteriores, tendo 
sido executado um conjunto de obras bastante importantes para o Município, sendo que 
algumas foram inciadas no ano anterior e ainda estávam em curso, porque só no final do 
mesmo foi possível dispor de verbas do atual Quadro Comunitário de Apoio, o qual devia 
ter tido início em dois mil e catorze, nomeadamente as obras na Rua Professor Egas Moniz, 
na EB3 de Santo André, e do Skate Park, já concluídas. Acrescentou que foram realizadas 
também várias obras, por administração direta, foram adquiridos alguns equipamentos 
importantes e feitos vários investimentos nos setores da cultura, educação, desporto e área 
social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que foi possível reduzir cerca de um milhão de euros na dívida de médio e 
longo prazo e mais um milhão de euros na dívida de curto prazo, e houve um aumento da 
receita, através das verbas recebidas do anterior QCA, o que se deveu à capacidade da 
Câmara Municipal e do seu corpo técnico que se empenhou na preparação de projetos que 
foram candidatados aos fundos comunitários. -------------------------------------------------------  
Informou que a taxa de execução se situou em mais de oitenta e seis por cento, sendo a 
primeira vez que se alcançou um valor tão elevado. ------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que se irá prosseguir com a linha de condução seguida ao longo do 
mandato, da qual resultou uma redução da dívida na ordem dos oito milhões e meio de 
euros, no espaço de três anos e três meses, correspondendo a quarenta e sete por cento da 
dívida inicial, de dezoito milhões e trezentos mil euros, sendo que, atualmente, a dívida se 
situa nos nove milhões e oitocentos mil euros. ------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito observou que, da leitura dos documentos, pode concluir 
que houve um aumento de cerca de cinco por cento na despesa e que foram arrecadados 
mais dois milhões de euros de receita, dos fundos comunitários. ---------------------------------  
Mais observou que não podia deixar de, mais uma vez, deixar uma nota relativamente às 
medidas do anterior governo sobre o controle da despesa, pelas quais o mesmo foi muito 
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criticado, sendo que, hoje, podia ver, com agrado, o resultado da aplicação das mesmas nas 
contas públicas,o qual se traduz num maior rigor, fruto do seu enquadramento legal. --------  
Mais referiu que a dívida do Município era menor do que aquela que existia no início do 
mandato, acrescentando que as dívidas devem ser pagas, e que, se houver rigor, 
obrigatoriedade e responsabilidade, esta será a pática que presidirá. -----------------------------  
Referiu ainda a sua satisfação por ter feito parte de um Executivo que contribuiu para a 
diminuição substancial da dívida do Município.  ----------------------------------------------------  
Observou ainda que havia municípios no País que se encontravam em falência técnica e 
que, atualmente, têm as sua contas equilibradas, ficando satisfeito por este facto e por fazer 
parte de um Partido que contribuiu para a normalização das contas públicas. ------------------  
O Senhor Presidente referiu que não podia concordar com a última afirmação do Senhor 
Vereador Paulo Gamito, por considerar que o anterior Governo não tinha contribuido para a 
redução da dívida dos municípios, porque lhes tinha retirado verbas. Acrescentou que 
sempre existiram regras para a gestão das contas públicas. ----------------------------------------  
Referiu ainda que mesmo com os cortes nas transferências do Orçamento do Estado que 
foram feitos à Autarquia, houve um esforço por parte desta, do qual resultou a redução de 
dois milhões de euros, no exercício sendo que, se ao mesmo se juntar os dois milhões da 
receita que não recebeu, na prática, aquele esforço foi de quatro milhões de euros, 
acrescentando que a dívida não foi mais reduzida, porque foi retirada receita ao Município. 
Mais referiu que não tinha havido nesta ação qualquer  mérito por parte do Governo PSD, e 
que o mesmo tinha também aplicado uma enorme carga fiscal aos portugueses, não tendo 
cumprido com o previsto na Lei das Finanças Locais. ----------------------------------------------  
Concluiu, referindo que o mérito dos resultados obtidos naquele exercício se devia à 
Câmara Municipal e aos seus trabalhadores. ---------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Relatório Anual do Auditor externo sobre a situação económica e 
financeira do Município -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago Cacém ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quinhentos ponto dez ponto zero zero um barra onze da 
DAGF barra Contabilidade de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um – Dar conhecimento do relatório sobre a situação económica e 
financeira do Município relativo ao ano 2016, apresentado pelo auditor externo que procede 
anualmente à revisão legal de contas, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número setenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------  
Dois – Remeter à Assembleia Municipal, para conhecimento. ------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d), do n.º2, do artigo 77.º, 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito observou que o presente Relatório 
repetia alguns aspetos que tinham sido focados em análises anteriores, dos quais destacava: 
. A inexistência de uma contabilidade alicerçada em centros de custos, o que ajudaria a 
entender melhor a atividade da Instituição, acrescentando que este era o terceiro Relatório 
que evidenciava este facto, sendo que, admitia que não se pudesse resolver esta situação, de 
um dia para o outro, mas considerava que três anos era suficiente para, pelo menos, iniciar o 
processo sectorialmente. --------------------------------------------------------------------------------  
. O património do Município não estar evidenciado nas suas contas, nomeadamente o 
património do dominío público. ------------------------------------------------------------------------  
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. A ausência de Controlo Interno, sendo dito que o controlo informal existente terá que 
evoluir para um controlo formal, acrescentando que havia dois anos que vinha referindo que 
considerava esta situação preocupante. ---------------------------------------------------------------  
. A ausência de um Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.  ------  
O Senhor Presidente referiu que considerava que a contabilidade de custos era uma 
ferramenta da maior importância para a gestão, acrescentando que se perspetivava a sua 
aplicação, com a entrada em vigor do novo Sistema de Normalização Contabilílistica para 
as Administrações Públicas (SNC-AP), criando os centros de custo com base nas regras do 
mesmo, o qual entrará em vigor no próximo ano. Mais referiu que, pese embora as 
condicionantes internas existentes no que respeitava ao número de técnicos afetos a esta 
área e o volume de trabalho existente, esta ação terá de ser concretizada. -----------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Diretor Finnanceiro, Dr. José Pereira, 
para dar alguns esclarecimentos técnicos sobre este assunto. --------------------------------------  
O Senhor Diretor Financeiro começou por referir que a questão da contabilidade de custos 
era importante para a gestão da Autarquia, sendo que, ainda não tinha sido possível a sua 
implementação, devido à falta de recursos humanos e dos condicionalismos impostos aos 
existentes, os quais estão ocupados, em grande parte do tempo, a dar resposta às inúmeras 
solicitações de organismos da Administração Central.  --------------------------------------------  
Relativamente ao Património, referiu que se tratava de um trabalho complexo, o qual tem 
vindo a ser feito no que respeitava à inventariação dos bens, em geral, não tendo havido 
condições para se avançar com o levantamento de todos os bens do domínio público, sendo 
que, tem vindo a ser desenvolvido um trabalho contínuo no que respeitava ao imobilizado. 
Sobre o Regulamento de Controlo Interno, esclareceu que embora existindo lacunas, do 
ponto de vista formal, existiam procedimentos e regras de controlo interno. -------------------  
Em relação ao Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, informou 
que o mesmo existia, mas não tinham sido feitas adaptações e não fora elaborado o relatório 
da sua avaliação. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que existia outro indicador importante da gestão da Autarquia, o qual 
tinha a ver com as conclusões das diferentes Inspeções que têm sido feitas à mesma, onde 
não foram indicadas situações preocupantes no seu funcionamento. -----------------------------  
O Senhor Presidente referiu que também se podiam enumerar as questões positivas 
referidas no Relatório, nomeadamente a redução da dívida e a capacidade de endividamento 
do Município, bem como o Saldo Orçamental de um milhão e duzentos e quarenta mil 
euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezassete/Dois Mil e Vinte ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 
barra dois da DAGF barra Contabilidade de dois mil e dezassete. --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes de Dois 
Mil e Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número setenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes de Dois Mil e 
Dezassete/Dois Mil e Vinte à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Para incorporação do saldo de gerência do exercício de 2016. ---  
Dois - De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
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Três – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores 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: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil 
Dezassete/Dois Mil e Vinte ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 
barra dois da DAGF barra Contabilidade de dois mil e dezassete. --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de 
Dois Mil e Dezassete/Dois Mil e Vinte, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número setenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de Dois Mil e 
Dezassete/Dois Mil e Vinte à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Para incorporação do saldo de gerência do exercício de 2016. ---  
Dois - De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
Três – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores 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: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e 
Dezassete. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um 
barra dois da DAGF barra Contabilidade de dois mil e dezassete. --------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de 
Dois Mil e Dezassete, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número setenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e 
Dezassete à Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Para incorporação do saldo de gerência do exercício de 2016. ---  
Dois - De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
Três – Conforme disposto na alínea a) do nº. 1 do artigo 25º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores 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: Venda de Guias de Campo da Rota Vicentina -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.10.005/64 de 11.04.2017 – DDET --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Autorizar a venda de Guia de Campo da Rota Vicentina pelo preço fixado 
pela Associação Rota Vicentina no valor de 10€ (dez euros) --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Trata-se de uma edição da Associação Rota Vicentina com o preço 
de capa no valor de 10€ adquirido pelo Município para venda aos caminhantes do percurso. 
2. Em conformidade com o previsto na alínea e), do nº1 do artigo 33, do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº. 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SYLVIE ANNETE VENINGA -----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/10480/2017 no valor de 58,66€. -------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/350.30.001/2 de seis de março, da Divisão de 
Administração Geral e Financeira da Área Administrativa de Água e Saneamento. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 5,41€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução de 10,20€ na tarifa variável da Água (sem IVA). -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da 
águaperdida 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: TERESA TRINDADE GONÇALVES PEREIRA -----------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/17462/2017 no valor de 376,31€. ------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André. ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/350.30.001/3 de seis de março, da Divisão de 
Administração Geral e Financeira da Área Administrativa de Água e Saneamento. -----------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 30,79€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução de 120,98€ na tarifa variável da Água (sem IVA). ----------------------------------------  
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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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2017/2018: Aprovação ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/150.20.101/3 de 10/04/2017, da Divisão de Educação, Ação Social 
e Saúde -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2017/2018, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número setenta e cinco, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
Dois: Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os vinte 
e sete circuitos especiais de transporte escolar para o Ano Letivo 2017/2018 previstos. ------  
FUNDAMENTOS: Um: alínea gg) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cessação de procedimentos concursais para recrutamento de 3 
Assistentes Técnicos, 2 Técnicos Superiores e 1 Especialista de Informática grau 1 
nível 2, em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 08 a 11/TI/DGRH/SR/2016 ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a cessação de procedimentos concursais para recrutamento de 3 
Assistentes Técnicos, 2 Técnicos Superiores e 1 Especialista de Informática grau 1 nível 2, 
em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, cuja abertura foi aprovada em 
reunião de Câmara Municipal em 23 de junho de 2016. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: As necessidades de pessoal serão supridas através de 
recursos internos. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Os procedimentos concursais podem cessar por ato devidamente fundamentado, desde que 
não se tenha ainda procedido à notificação da lista de ordenação final aos candidatos. -------  
De direito: Ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: GRUPO MOTARD DO DEIXA-O-RESTO-------------------------------------  
ASSUNTO: Minuta de protocolo para a gestão, utilização e manutenção do campo de 
futebol do Deixa-o-Resto ------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Deixa-o-Resto --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/150.10.500/7 de 04/04/2017 -DCD – Serviço Municipal 
de Desporto. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de protocolo para a gestão, utilização e manutenção do 
campo de futebol do Deixa-o-Resto a estabelecer com o Grupo Motard do Deixa-o-Resto, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número setenta e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Este tipo de cedências assenta no princípio de colaboração entre o 
Município e as coletividades desportivas do concelho de modo a permitir e proporcionar 
melhores condições para a prática desportiva das populações. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Santiagro 2017 - Fornecimento de Bebidas aos Restaurantes e Bares-
Hasta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 300.10.005/43 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património, de 28 de março de 2017. -------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicado à empresa J. Duarte Ferreira e Filhos, Lda pelo valor de 4.950€ 
(quatro mil novecentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA à taxa legal e nas restantes 
condições da Hasta Pública. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 4.000 €, acrescido de IVA, à Taxa Legal.  
2. Não houve mais concorrentes. -----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE BOMBEIROS DO 
MUNICIPIO 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 do ano de 
2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacem --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quatro de dois mil e dezassete do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência da restante verba no valor de 15.121,00 € (quinze 
mil cento e vinte e um euros) referente á redução das apólices de seguros de viatura valores 
a distribuir pelas Associações de Bombeiros do Município referente ao ano de 2016, da 
seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade- 3.780,25€; ---------------  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo- 3.780,25€; ---  
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André- 3.780,25€; ----------  
- Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém-3.780,25€. ----------  
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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, no ano de 2016 foi apurado 15.121,00€ de poupança nos seguros. 
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 doze horas e vinte 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, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, exercendo as funções de 
Secretário. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


