
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2017-04-27                                                                                             1 de 6 

ATA NÚMERO DEZASSETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SETE DE ABRIL DE 
DOIS MIL E DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezassete, 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 e Francisco Maria Carrajola de Sousa, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião 
ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira. -------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
dezasseis, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos não votou, por não ter estado presente na reunião. -  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA:-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Albano Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------  
VISITA DO SENHOR BISPO DE BEJA AO MUNICÍPIO ----------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, na presente data, tinha recebido o Senhor 
Bispo de Beja D. João Marcos, na Sala de Sessões da Sede do Município, o qual se fazia 
acompanhar do seu Secretário e do Senhor Padre Pedro Guimarães, da Paróquia de Santiago 
do Cacém. Acrescentou que deu as boas vindas àquele dignitário da Igreja que se deslocou 
ao Município para uma visita de quatro dias.   -------------------------------------------------------  
Mais informou que colocou ao Senhor Bispo uma questão relativa à extinção do 
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja que lhe tinha sido 
comunicada pelo Diretor do mesmo, Dr. José António Falcão, tenho o Senhor Bispo 
confirmado a extinção daquele Departamento, devido à necessidade de reajustamento da 
estrutura da Diocese. -------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a Câmara Municipal terá de proceder à alteração do Protocolo relativo à 
abertura da Igreja Matriz, cuja gestão passou para a Paróquia de Santiago do Cacém. --------  
 Mais informou que o Festival terras sem sombra irá prosseguir, dado que a organização do 
mesmo está a cargo da Associação Pedra Angular. -------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMEMORAÇÕES DO VINTE E CINCO DE ABRIL NO MUNCÍPIO ----------------  
O Senhor Presidente enalteceu as iniciativas culturais e desportivas evocativas daquela data 
histórica que tiveram lugar nas diferentes freguesias, com a participação de muitas pessoas, 
agradecendo a todas as freguesias e associações que colaboraram com o Município na 
concretização das mesmas.------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTO ANDRÉ - ESCOLA SECUNDÁRIA PADRE ANTÓNIO MACEDO 
(ESPAM) – EXECUÇÃO DE OBRAS URGENTES --------------------------------------------  
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O Senhor Presidente perguntou aos Senhores Vereadores do PS, se tinham alguma 
informação, por parte do Governo, sobre a realização das obras naquela Escola, a qual  o 
restante Executivo Municipal desconhece, dado que tinham sido surpreendidos por um 
comunicado da Concelhia local do Partido Socialista, no qual responsabiliza a Câmara 
Municipal pela não realização daquelas obras, quando se trata de estabelecimento de ensino 
que é da competência da Administração Central. ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu que o que sabia era que aquela Escola 
precisava urgentemente de obras e que, segundo informação de uma pessoa que participara 
numa reunião sobre o assunto, o Governo estaria disponível para avançar com a obra, 
comparticipando com parte dos quinze por cento que não são financiados pelos Fundos 
Europeus. Mais referiu que a Autarquia não devia deixar de negociar um acordo no sentido 
da concretização daquelas obras. -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente lembrou que já tinha abordado este assunto numa reunião da Câmara 
Municipal, aquando da realização duma reunião com o Senhor Delegado Regional dos 
Estabelecimentos Escolares, solicitada pelo mesmo no sentido de ouvir os municípios sobre 
as obras a efetuar em vários estabelecimentos de ensino do Litoral Alentejano, na qual não 
foi indicada qualquer verba referente ao custo das mesmas, sendo que a informação 
veiculada era de que se tratava de uma obra prioritária, no âmbito do QCA. Acrescentou 
que tinha transmitido àquele responsável do Ministério da Educação que a Câmara 
Municipal não podia aceitar o encargo da realização de obras que eram da responsabilidade 
do Governo, dado que teve de avançar com obras de grande dimensão na EB3 e na EB4 de 
Santo André, bem como na EB de Ermidas, para além de ter dotado todo o Pré-escolar com 
equipamento informático, os estabelecimentos do 1º Ciclo com ar condicionado e realizado 
várias intervenções nos parques infantis das escolas, sem qualquer ajuda do Governo, tendo 
de recorrer a empréstimo bancário para parte do investimento não comparticipado pelos 
Fundos Comunitários. -----------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que esta era também a posição de outros autarcas do Litoral Alentejano e 
também da Associação Nacional de Municípios, a qual é presidida por um eleito do PS e 
composta por eleitos de todos os quadrantes políticos, onde foi aprovado, por unanimidade, 
não aceitar a realização destas obras que são da competência do Governo.  --------------------  
Acrescentou que a Câmara Municipal vai realizar as obras no Parque de Estacionamento da 
Costa de Santo André, também da responsabilidade da Administração Central, porque é 
preciso resolver aquele problema, mas não tem recursos para assumir mais encargos deste 
tipo, em equipamentos que não são da sua responsabilidade. -------------------------------------  
Mais informou que irá solicitar uma reunião com a Senhora Secretária de Estado da 
Educação para esclarecer este assunto. ----------------------------------------------------------------  
Deu ainda conhecimento do teor do seguinte Comunicado da Câmara Municipal à 
população, no sentido de esclarecer a mesma sobre as afirmações constantes no comunicado 
da Concelhia do Partido Socialista: --------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Concelhia de Santiago do Cacém do Partido Socialista tenta desresponsabilizar 
Governo do PS pela não execução das obras urgentes e necessárias na ESPAM em V. 
N. Santo André ------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao tomar conhecimento do comunicado da concelhia de Santiago do Cacém do Partido 
Socialista (PS), intitulado “Obras na Escola Secundária Padre António Macedo – Santo 
André”, distribuído na manhã do dia 24 de abril, a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém vem esclarecer / informar o seguinte: --------------------------------------------------------  
• A responsabilidade sobre os estabelecimentos de ensino secundário pertence, na íntegra, 
ao Governo e a necessidade urgente de obras na ESPAM deve-se à inércia e 
irresponsabilidade dos sucessivos Governos do PS e do PSD/CDS. -----------------------------  
• O Governo PS de José Sócrates (2005-2009) apresentou um projeto de 10 milhões de 
euros para requalificar a ESPAM, que nunca passou de uma promessa. -------------------------  
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• A Câmara Municipal e o seu Presidente têm lutado, desde o primeiro momento, para que 
as obras na ESPAM sejam consideradas como prioritárias pelo Governo; ----------------------  
• Fruto desta luta, foi assumido que a requalificação da ESPAM seria uma das prioritárias 
no Alentejo, no acesso ao financiamento comunitário, e que seria mesmo a primeira em 
todo o Litoral Alentejano. -------------------------------------------------------------------------------  
• Nos últimos quatro anos, o PS não apresentou, nem na Câmara Municipal nem na 
Assembleia Municipal, uma única ideia ou proposta sobre as obras necessárias na ESPAM. 
• O comunicado difundido assenta numa argumentação falsa e demagoga, pois da conversa 
entre o Senhor Delegado Regional dos Estabelecimentos Escolares e o Senhor Presidente da 
Câmara Municipal nunca foi avançado qualquer projeto de execução da obra nem 
apresentados quaisquer valores dessa intervenção. --------------------------------------------------  
• Na referida conversa com o Senhor Delegado Regional, o Presidente da Câmara 
reivindicou novamente a urgência de intervir na ESPAM, tendo o Senhor Delegado 
Regional reafirmado o caráter prioritário da obra em todo o Alentejo. --------------------------  
• A Câmara Municipal não tem conhecimento, formal ou informal, que a intervenção na 
ESPAM tenha deixado de ser uma prioridade no âmbito das intervenções na Rede do 
Parque Escolar do Alentejo, da responsabilidade do Governo. ------------------------------------  
• A confirmar-se o teor do comunicado do PS, em que alegadamente a obra de 
requalificação da ESPAM não será executada apenas pela indisponibilidade da Câmara 
Municipal para assumir parte do custo de uma obra da qual não é responsável, o Governo, 
sim, demonstra total desrespeito por toda a comunidade escolar (alunos, pais, professores, 
funcionários e auxiliares). -------------------------------------------------------------------------------  
• O comunicado do PS induz que a sua estrutura local teve acesso a informação por parte do 
Governo, à qual a Câmara Municipal não teve, o que demonstra um total desrespeito por 
quem foi democraticamente eleito e representa as populações, revelando uma total 
promiscuidade partidária. -------------------------------------------------------------------------------  
• Neste sentido, o Presidente da Câmara Municipal irá solicitar uma reunião com caráter de 
urgência com a Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, para um 
cabal esclarecimento desta situação. -------------------------------------------------------------------  
• A Câmara Municipal reafirma, convictamente, que não está disponível para assumir este 
compromisso, cujo objetivo visa desresponsabilizar o Governo das suas obrigações. ---------  
• A situação é tão evidente que as próprias Câmaras Municipais lideradas pelo PS estão a 
recusar estas propostas apresentadas pelo Governo da sua cor política, sendo ponto assente 
que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém não vai ceder à chantagem que o Ministério 
da Educação está a fazer às autarquias locais. -------------------------------------------------------  
• A Câmara Municipal repudia veementemente o comunicado do Partido Socialista, que 
surge a pouco mais de cinco meses das eleições autárquicas, numa tentativa desesperada de 
cativar algum eleitorado que possa estar mais desatento em relação à total ausência de ações 
do PS, nos últimos quatro anos, que contribuíssem para a resolução da situação. --------------  
• A Câmara Municipal lamenta que a estrutura local do PS tenha decidido recorrer a uma 
manobra infeliz, assente numa argumentação falsa e demagoga, que é desrespeitadora, em 
primeira instância, para toda a comunidade escolar da ESPAM. ----------------------------------  
• A Câmara Municipal deseja que o Governo assuma as suas responsabilidades na 
totalidade e que as obras na ESPAM avancem com a máxima urgência. ------------------------  
EDUCAÇÃO – DESDE SEMPRE UMA PRIORIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------------------------------------  
• A Educação tem sido, desde sempre, uma prioridade bem vincada por parte da Câmara 
Municipal, com fortes investimentos a vários níveis, que superam, inclusive, aquelas que 
são as obrigações legais das autarquias ao nível do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, nomeadamente 
nos transportes escolares, nas refeições diárias e na Componente de Apoio à Família 
totalmente gratuita. De referir ainda a atribuição de bolsas de estudo aos alunos com poucos 
recursos económicos que frequentam o Ensino Superior Politécnico e Universitário, bem 
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como a luta, ao lado da comunidade escolar, pelas suas justas reivindicações, quer por mais 
auxiliares nas escolas, quer pela defesa das escolas rurais. ----------------------------------------  
• A Câmara Municipal está a investir na requalificação total da Escola Básica n.º 3 do 1.º 
Ciclo de Vila Nova de Santo André e brevemente têm início as obras na Escola Básica n.º 4 
do 1.º Ciclo de Vila Nova de Santo André e na Escola Básica do 1.º Ciclo de Ermidas-Sado, 
num investimento global que ronda os dois milhões de euros. ------------------------------------  
• Sobre este investimento de dois milhões de euros, de referir que o Governo não 
comparticipa com um único cêntimo, tendo a Câmara Municipal, inclusive, de recorrer ao 
empréstimo bancário para poder suportar os avultados investimentos nestas escolas. ---------  
• Neste caso em particular, não contámos com nenhum comunicado ou tomada de posição 
do Partido Socialista, questionando o Governo para esta total ausência de apoio. -------------  
O Executivo da Câmara Municipal de Santiago do Cacém” ---------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos lembrou também a comparticipação da Câmara 
Municipal para a construção de escolas no Município, através da cedência de terrenos e 
outras, nomeadamente em Alvalade, Cercal e Santiago do Cacém. ------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que, finalmente, via quebrado o silêncio 
ensurdecedor a que vinha assistindo por parte do PCP, o qual sempre foi um partido de 
contestação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que o Senhor Vereador Paulo Gamito não deve ter estado 
atento às várias manifestações que têm sido promovidas pelo PCP. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
abril do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.282.575,38 € (dois milhões duzentos e oitenta e dois 
mil quinhentos e setenta e cinco euros e trinta e oito cêntimos). ----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 268.041,32 € (duzentos e sessenta e oito mil e 
quarenta e um euros e trinta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Alienação do Lote nº 1, do Loteamento Municipal Central em Vila Nova 
de Santo André – Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/300.10.003/1, de 09/03/2017, da Divisão de Administração Geral e 
Financeira/Secção Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha --------------  
PROPOSTA: Adjudicado o lote nº 1, com área de 13.293,35 m2, sito no Loteamento 
Municipal Central, em Vila Nova de Santo André, destinado à construção de um edifício 
com ocupação de comércio, serviço e armazém, pelo valor de 1.000.000,00€ (um milhão de 
euros) à Empresa SONAERP – RETAIL PROPERTIES, S.A, e nas restantes condições da 
Hasta Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A base de licitação era de 950.000,00€ (novecentos e cinquenta mil 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Único concorrente. ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, eleitos da CDU. ----------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Um voto contra do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
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DECLARAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido de 
voto, referindo que o mesmo não tinha a ver com o negócio em si, nem com as partes 
intervenientes no mesmo, mas sim com a questão do valor base de licitação. ------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André -  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/300.50.201/117/Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca n.º 15 – Nave 2 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação mensal, à senhora Maria Matos Silva, 
contribuinte n.º 116906472, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de 
artesanato. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com parecer técnico e requerimento apresentado pela 
senhora Maria Matos Silva; -----------------------------------------------------------------------------  
2.º 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: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/300.50.201/105/Divisão de Desenvolvimento Económico e 
Turismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Autorizar a permuta das bancas n.º 26 e 30, pelas bancas 10 e 11 da Nave 2 
do Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André, para ocupação mensal, à senhora 
Dora Cavaco, para desenvolvimento da atividade económica de comércio a retalho de 
artesanato. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º - De acordo com parecer técnico e requerimento apresentado pela 
empresa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - 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: Ação Social Escolar 2015/2016- Fornecimento de refeições por outras 
entidades-Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos-Utilização de Sala de 
Convívio: transferência de verba 2015/2016 ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/350.30.001/43, de 03/04/2017, da DEASS ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Seja alargado o âmbito temporal da extensão do protocolo, celebrado 
entre o Município e a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos para o ano letivo 
2013/2014, ao ano letivo 2015/2016; -----------------------------------------------------------------  
DOIS – Transferir para a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos verba no valor de 
1.589,29€. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: UM – A Escola Básica de Aldeia dos Chãos não possui refeitório 
escolar ou espaço adequado para o fornecimento de refeições; -----------------------------------  
DOIS – A Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos reúne as condições físicas e 
logísticas necessárias ao fornecimento dessas refeições; -------------------------------------------  
TRÊS – alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 25/2015 de 30 de março, e artigo 1º do Decreto-Lei nº 
399-A/84 de 28 de dezembro. --------------------------------------------------------------------------  
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 quarenta 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 
 
 

________________________________________________ 


