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ATA NÚMERO DEZANOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA ONZE DE MAIO DE DOIS 
MIL E DEZASSETE. ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezassete, na Sala de reuniões da Sede da Junta 
de Freguesia de Alvalade, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente 
da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-
Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias 
Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre 
Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às onze horas. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
dezoito da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou, por não ter estado presente na reunião. --------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
PRESIDÊNCIA NAS FREGUESIAS – REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL NA 
SEDE DA FREGUESIA DE ALVALADE – AGRADECIMENTOS. -----------------------  
O Senhor Presidente agradeceu a presença do Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Rui 
Madeira, bem como a disponibilização das instalações da Freguesia para a realização da 
reunião ordinária da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu a visita dos membros do Executivo 
Municipal à Freguesia de Alvalade e a realização da reunião da Câmara Municipal na Sede 
da Freguesia. Mais agradeceu o trabalho conjunto desenvolvido entre as duas autarquias no 
mandato que vai terminar no ano em curso, desejando a todos um bom trabalho. -------------  
O Senhor Presidente da Junta de Freguesia ofereceu aos membros do Executivo Municipal, 
um livro da autoria do Senhor Custódio Rita, natural de Alvalade, com o título “Às duas 
por três morremos.” -------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito agradeceu a hospitalidade e deixou uma nota de apreço 
ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia, no ano em que o mesmo irá cessar funções, 
pelo trabalho desenvolvido na Autarquia. ------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ENCONTRO DE ESCUTEIROS -------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que esteve presente no Encontro de Escuteiros, 
no passado fim de semana, em Santiago do Cacém, no Rio da Figueira, com cerca de 
quatrocentos participantes, tendo o mesmo decorrido durante dois dias e de forma positiva. 
Acrescentou que aquele Encontro foi organizado pelo Agrupamento de Escuteiros de 
Santiago do Cacém, cuja sede se situa no Parque Urbano do Rio da Figueira, num edifício 
cedido pela Câmara Municipal, o qual tem sido objeto de intervenções por parte dos 
Escuteiros e com o apoio da Autarquia. Mais referiu que aquele é um espaço adequado para 
as atividades dos mesmos e do agrado dos jovens, sendo que, o Agrupamento perspetiva um 
novo encontro com a participação de mil escuteiros. -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DO LIVRO “DOM FREI MANUEL DO 
CENÁCULO – ITINERÁRIOS POR SANTIAGO DO CACÉM” --------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia nove do mês em curso, no 
Sitio Arqueológico de Miróbriga, a cerimónia de lançamento daquele Livro, o qual resultou 
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de uma parceria entre a Câmara Municipal, a União de Freguesias de Santiago do Cacém, 
Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, a Caixa Agrícola da Costa Azul e a Direção Regional 
de Cultura do Alentejo. Acrescentou que os trabalhos de investigação para esta obra foram 
feitos por vários especialistas e a colaboração de técnicos da Câmara Municipal. -------------  
Mais referiu que Dom Frei Manuel do Cenáculo foi uma figura de grande destaque no seu 
tempo, ocupando cargos relevantes no governo do Marquês de Pombal, tendo, 
posteriormente, sido nomeado Bispo de Beja e desenvolvido um importante trabalho em 
Miróbriga e noutros locais do Município, bem como nos municípios vizinhos. ----------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de maio do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.849.393,89 € (um milhão oitocentos e quarenta e 
nove mil trezentos e noventa e três mil e oitenta e nove cêntimos). ------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 182.662,68 € (cento e oitenta e dois mil seiscentos e 
sessenta e dois mil e sessenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Liberação de Garantias e Retenções - Reabilitação Urbana de S. 
Francisco - Setor B -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Número 2011/300.10.001/1, de 07/07/2011 da Divisão de 
Projeto e Obras (01.08.05/DOME/2011 papel) ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: UM- Aprovar a liberação de 15% do valor da garantia referentes ao 4º ano 
do período de garantia, sendo o valor da garantia a liberar de 1.785,10 € (mil setecentos e 
oitenta e cinco euros e dez cêntimos) e 15% de retenções no valor de 1.891,96 € (mil 
oitocentos e noventa e um euros e noventa e seis cêntimos), de acordo com o quadro 
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rúbricas 
 

Objetiv
o 

Projeto 
Valor/s/I
VA 

  Retido 
Libera
r_Rete
nção 

Resta 

Arranjos ext. 
arruamentos 

3.3.1.1.
2. 

2002/1
73 

129.064,
68€ 

6.453,23
€ 

967,99
€ 645,32€ 

Rede de 
distribuição de 
água 

2.4.4.2.
5. 

2004/0
32 

22.046,5
1€ 

1.102,33
€ 

165,35
€ 110,23€ 

Rede de esgotos 
pluviais 

2.4.3.2.
1. 

2004/0
22 

21.600,0
6€ 

1.080,00
€ 

162,00
€ 108,00€ 

Infraestruturas 
elétricas 

3.2.2.2. 
2004/0
69 

35.315,5
0€ 

1.765,78
€ 

264,86
€ 176,58€ 

Rede de telefones 3.5.2. 
2004/1
16 

13.013,7
5€ 650,69€ 97,60€ 65,07€ 

Contrato Adicional 
3.3.1.1.
2. 

2002/1
73 

15.610,0
0€ 

1.561,00
€ 

234,15
€ 156,10€ 

TOTAL  
  
12.613,0
3€ 

1.891,9
6€ 1.261,30€ 

     

Garantia Bancária da Companhia    1.785,1 1.190,07 € 
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Seguros ASEFA, S.A., Nº 
X6401/00/41/2011/950137 

11.900,6
9€ 

0 € 

FUNDAMENTOS: UM- Foi realizada no dia 02-03-2017, a vistoria à obra em referência 
para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha anomalias 
imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a liberação 
da parcela correspondente à garantia bancária e retenções referentes ao 4º ano do período de 
garantia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS- Ao abrigo do Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012 de 22 de agosto, Art.º 295º e 
397º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIA DA CONCEIÇÃO -----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 
consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/23928/2017 no valor de 100,64€. ------  
LOCALIZAÇÃO: Vale de Maia, Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/47 de 12/04/2017 da DAGF/AAAS. --------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 10,72€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução de 27,33€ 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 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: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 03/DOGU/SAU, de dois mil e dezassete, da Secção da 
Administração Urbanística.  ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos  --------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação de acordo com o despacho da Sra. 
Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número oitenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOÃO GONÇALO PAULO CORDEIRO ---------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução de 50% nas taxas para emissão de alvará de obras de 
alteração de edifício destinado a habitação unifamiliar ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua da Parreira, nrs. 25 e 27 – Cercal do Alentejo. ------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 01/2017/17/0 da Divisão do Ordenamento e Gestão Urbanística 
e requerimento nº E7184 de 02.05.2017 em nome de João Gonçalo Paulo Cordeiro. ---------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar o pedido de redução de 50% do pagamento de taxas para emissão 
de alvará de alteração de habitação unifamiliar, no valor total de 433,21 €, sendo 216,60 € o 
valor a pagar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: O Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR 2.ª Série, nº243 
de 17.12.2009) estatui na alínea h), nº2 do artigo 8º., o qual prevê a isenção do pagamento 
de taxas de urbanismo ou redução em 50% a operações em áreas urbanas, sempre que, se 
verifique que as mesmas respeitem, quer na sua estrutura arquitetónica, quer nos materiais a 
utilizar, as características da região, ou contribuam para o processo de recuperação e 
requalificação de áreas urbanas para as quais o Município definiu interesse especial de 
recuperação e requalificação. ---------------------------------------------------------------------------  
O n.º3 do referido artigo, prevê ainda uma redução de 50 % do pagamento de taxas de 
urbanismo, as operações urbanísticas relativas a imóveis destinados a habitação própria e 
permanente de jovens com idade compreendida entre os 18 e os 30 anos, que residam, 
trabalhem ou pretendam fixar-se no Município e que não sejam já titulares de outra 
habitação situada na área do Município. --------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: DIOCESE DE BEJA -----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para a Diocese de Beja – manutenção e abertura 
ao público da Igreja Matriz e do Tesouro da Colegiada ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/850.10.002/3 de 16/03/2017 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 13.750,00€ (treze mil setecentos e 
cinquenta euros) para a Diocese de Beja destinada a assegurar os encargos com dois 
guardas, comparticipação na limpeza e na eletricidade. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o compromisso existente entre a Câmara Municipal 
e a Comissão de Salvaguarda da Igreja Matriz – Diocese de Beja, de forma a assegurar a 
abertura permanente da Igreja Matriz ao público. ---------------------------------------------------  
2- Ao abriga da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Retirar a proposta para reapreciação.------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ALVALADENSE -------------------------------------------  
ASSUNTO: Minuta de Protocolo para a execução do arrelvamento do campo de 
futebol Municipal de Alvalade -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/150.10.500/25 de 04 de maio de 2017, da Divisão Sócio 
Cultural / Serviço Municipal de Desporto. -----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo a estabelecer com o Futebol Clube 
Alvaladense para a execução do arrelvamento e melhoria das infraestruturas adjacentes ao 
campo de futebol de Alvalade, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número oitenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. 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. ------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º. Da Lei 75/2013, de 12 de setembro --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da 
CDU, e dois dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS.  
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido 
de voto, referindo que continuava a não perceber qual era o critério para a atribuição de 
verbas a instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-
se nestas propostas. --------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito observou que, embora admitindo que 
este modelo de apoio possa ter resultado nas duas situações anteriores, não deixava de lhe 
fazer alguma confusão o facto de a Câmara Municipal conceder verbas a uma entidade 
externa para a mesma realizar obras num equipamento municipal.  ------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que só foi possível realizar as obras em causa porque os 
clubes obtiveram patrocínios de outras entidades, não tendo a Câmara Municipal condições 
financeiras para dotar todos aqueles campos de relvado sintético, acrescentando que as 
obras também ficariam mais caras se fossem executadas pela Autarquia. -----------------------  
Mais esclareceu que esta foi uma solução avançada pelos clubes, os quais conseguem outros 
apoios que lhes permitem concretizar esta ação de forma menos dispendiosa. -----------------  
Referiu ainda que se tratava de uma iniciativa que valorizava os clubes e beneficiava muitas 
crianças e jovens. -----------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
 
 

________________________________________________ 


