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ATA NÚMERO VINTE E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TREZE DE JULHO DE DOIS 
MIL E DEZASSETE. ----------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de julho 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, Francisco Maria Carrajola de Sousa 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 vinte 
e sete, da reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA---------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Albano Pereira. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO BOMBEIRO MÁRIO VIOLANTE 
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, um voto de pesar pelo falecimento do 
Bombeiro Mário Violante que aconteceu nesta data, 13 de julho de 2017, no princípio da 
manhã, num violento acidente rodoviário, no IC33, quando conduzia uma ambulância com 
um doente que ia receber tratamento num hospital central, em Lisboa.  -------------------------- 
O Bombeiro Mário Violante era membro do Corpo de Bombeiros da Associação de 
Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém, na qual prestou serviços desde muito jovem e 
durante cerca de cinquenta anos. ------------------------------------------------------------------------ 
A Câmara Municipal apresentou também sentidas condolências à Família do Bombeiro 
Mário Violante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTERRUPÇÃO, DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA ESCOLA FREI 
ANDRÉ DA VEIGA E NA ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE SANTO ANDRÉ, NO FINAL 
DO ANO LETIVO --------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que lhe tinha sido dado conhecimento, no dia anterior, de 
que o contrato efetuado pelos Serviços do Ministério da Educação com a empresa que 
fornece as refeições naquelas escolas cessava na presente data, 13 de julho, pelo que, até ao 
final do mês, não ia haver mais refeições. ------------------------------------------------------------- 
Mais informou que a Câmara Municipal tinha um Protocolo com o Agrupamento de escolas 
para o fornecimento de refeições, com o apoio de pessoal do Município, sendo que com a 
saída da cozinheira, o mesmo decidiu adjudicar o serviço a uma empresa, passando a 
Câmara Municipal a pagar as refeições, acrescentando que era suposto que as mesmas 
seriam asseguradas até ao final do mês em curso.  --------------------------------------------------- 
Informou ainda que, perante esta situação, a Câmara Municipal teve de tomar rapidamente 
medidas no sentido de assegurar as refeições às crianças, adquirindo os produtos 
necessários e assegurando a sua confeção no antigo refeitório da EB1 de Santiago do 
Cacém e, no caso da EB Nº 1 de Santo André, recorrendo à Associação de Pais que gere o 
refeitório da EB Nº4. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Informou também que tentou entrar, de imediato, em contacto com o Diretor Regional de 
Educação, o que não foi possível, sendo que, no princípio da manhã da presente data, 
conseguiu falar com um responsável da Direção Regional de Educação, o qual confirmou a 
situação da cessação do contrato com a empresa, em doze de julho, e que o mesmo tinha 
sido celebrado pela Direção Central de Gestão de Estabelecimentos de Ensino e que as 
escolas foram informadas sobre o término do contrato, no dia cinco do mês em curso. 
Acrescentou que fazia pouco sentido que esta informação só tivesse sido dada às escolas 
naquela data. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concluiu, referindo que iria tentar perceber de quem era a responsabilidade desta situação, 
no sentido de evitar que a mesma se repetisse. ------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu que, quando as refeições eram confecionadas 
por profissionais contratados pelas escolas, tinham mais qualidade e não aconteciam estas 
situações. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
XII CLERICUS CUP DE PORTUGAL – TORNEIO DE FUTSAL - APOIO DA 
CÂMARA MUNICIPAL  ------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Francisco de Sousa solicitou esclarecimentos sobre o apoio da Câmara 
Municipal àquela iniciativa, cuja requisição de alojamento para os participantes tem estado 
a circular na Internet, e se foram assumidos compromissos relativamente ao pagamento 
daquela verba, em iniciativas futuras. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente começou por esclarecer que a requisição circulava na Internet, porque 
se tratava de um documento público. ------------------------------------------------------------------- 
Mais esclareceu que a Câmara Municipal entende que deve investir em determinado tipo de 
eventos que projetem o Município a nível nacional, como sucedeu com aquela iniciativa, 
dado que se tratava de um campeonato nacional de Futsal, disputado por cerca de uma 
centena de sacerdotes de todo o País, o qual teve projeção na imprensa escrita, rádios e 
televisões, divulgando a localidade onde estava a ser realizado. ----------------------------------- 
Mais informou que a organização daquela iniciativa, no ano em curso, esteve a cargo da 
Congregação da Missão dos Padres Vicentinos, tendo sido contactado, no ano anterior, pelo 
Padre Pedro Guimarães que lhe colocou a questão da possibilidade da Câmara Municipal 
apoiar a realização da iniciativa na Cidade de Santiago do Cacém, dado que a mesma nunca 
tinha tido lugar no sul do País. Questão que lhe voltou a colocar, no sentido de ser tomada 
uma decisão, dado que outros municípios também estavam interessados. Pelo que, depois 
de analisado o pedido, informou o Padre Pedro que a Câmara Municipal apenas podia 
apoiar no custo do alojamento dos participantes no Torneio e no transporte entre os 
pavilhões onde o mesmo se ia disputar. ---------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que durante os três dias em que a iniciativa decorreu, de três a cinco de julho, 
toda a imprensa desportiva, a Rádio Renascença, a TVI e órgãos de comunicação dos locais 
de onde vieram os sacerdotes, fizeram eco da mesma e divulgaram o Município. 
Acrescentou que aquela centena de sacerdotes falam, semanalmente, para muitas pessoas, 
nas suas paróquias, às quais poderão transmitir a boa impressão que levaram da Cidade, 
tendo alguns deles prolongado a sua estadia, por sua conta. ---------------------------------------- 
Mais referiu que o apoio a este tipo de iniciativas era um investimento com retorno para o 
Município, para as quais está prevista uma verba, em orçamento.  -------------------------------- 
Acrescentou que a Câmara Municipal irá também apoiar uma iniciativa desportiva que vai 
ocorrer na Costa de Santo André. 
Concluiu, referindo que a Câmara Municipal é criticada quando não apoia este tipo de 
eventos, porque outros municípios o fazem, e quando os apoia, para que eles tenham lugar 
no Município, é igualmente criticada. ------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que se tratava de opções que são tomadas por 
quem de direito, cabendo aos que as tomam arcar com as críticas e com os louros que 
resultarem das mesmas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Mais referiu que quem está em funções neste e nos outros municípios tem que estar 
associado aos eventos que neles ocorrem. ------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMPEONATO EUROPEU DE FUTEBOL DE DOIS MIL E DEZASSEIS – 
VIAGENS PATROCINADAS PELA EMPRESA GALP. -------------------------------------- 
O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou sobre este assunto, o qual tem somente 
acompanhado através da Comunicação Social. ------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente começou por referir que o que foi transmitido pela TVI não 
correspondia à verdade. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que tem recomendado aos jornalistas que o têm abordado sobre o assunto 
que consultem o comunicado divulgado no ano anterior, onde foram feitos todos os 
esclarecimentos sobre o mesmo. Acrescentou que não viajou às escondidas, dado que no 
mesmo avião, fretado pela GALP, seguiam jornalistas e representantes de outras entidades, 
e que aceitou o convite daquela empresa, a qual patrocina a Seleção, tendo em conta as 
relações institucionais existentes, as quais se têm traduzido no apoio da mesma a atividades 
culturais e desportivas no Município, não existindo qualquer outro interesse daquela 
empresa relativamente ao Município de Santiago do Cacém. -------------------------------------- 
Mais referiu que esta era uma prática comum das empresas e outras entidades que 
patrocinam a Seleção, a qual nunca foi escondida. --------------------------------------------------- 
Concluiu, referindo que, se lhe for colocada alguma questão por parte da investigação deste 
processo, dará os esclarecimentos que forem necessários. ------------------------------------------ 
Acrescentou ainda que gostaria de deixar bem claro que continuava a merecer a confiança 
da Força Politica pela qual foi eleito, tendo sido novamente convidado para ser candidato ao 
próximo mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FICHA DO MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------- 
O Senhor Vereador Francisco de Sousa solicitou a informação constante na Ficha do 
Município, no referente ao período de dois mil e doze até dois mil e dezassete. ---------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de julho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.960.858,47€ (Dois milhões novecentos e sessenta 
mil oitocentos e cinquenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos). -------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 216.752,59€ (Duzentos e dezasseis mil setecentos e 
cinquenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos). -------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------- 
ASSUNTO: Cedência dos prédios urbano para fins não habitacionais, “C” e “D”, sitos 
no Parque Central de Vila Nova de Santo André ------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo 2017/300.50.201/368 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: UM - Aprovar a cedência, a título gratuito, de dois espaços “C” e “D”, sitos 
no Parque Central de Vila Nova de Santo André, inscritos na matriz predial urbana sob os 
artigos 2748º e 2744º, respetivamente, da Freguesia de Santo André, para neles ser 
desenvolvida a atividade de comércio e serviços, à Associação INTERVIR.com. -------------- 
DOIS - Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre as partes, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata, com o número cento e dezassete, ficando 
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arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da reunião.  --------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico  
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------- 
2 – De acordo com o solicitado pela INTERVIR.com. ---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE ------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Baile e Marchas Populares – Isenção de Taxas de Licenciamento Especial 
de Ruído. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Complexo desportivo do Clube em Ermidas Aldeia. ------------------------ 
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/50 e 
Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/42 de 
27/06/2017.Informação nº 9979/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/29/06/2017. ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: Apoiar a realização de um Baile e Marchas Populares, promovido pelo 
Futebol Clube Ermidense a realizar no Complexo desportivo do Clube em Ermidas Aldeia 
dia 17 de julho de 2017 das 21.30h às 04h, através da isenção do pagamento de taxas 
relativas ao Licenciamento das Taxas de Ruído e das taxas de Diversão Provisória no valor 
de 27,40€. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: - O “Futebol Clube Ermidense”, tem por fins a promoção desportiva 
cultural dos seus associados e população em geral, através da educação cívica, desportiva e 
da ação cultural e recreativa, contribuindo assim para a formação integral do indivíduo na 
sociedade.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no 
nº 2 do artº6º do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS ------------- 
ASSUNTO: Bailes – Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de Diversão e de 
Licenciamento Especial de Ruído. ------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/44,46,47,48 
e 49 e Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/37,38,39,40 e 41 de 
26/06/2017.Informação nº 8680/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/14/06/2017. ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: Apoiar a realização de treze Bailes, promovidos pela Associação de 
Moradores da Zona de Brescos na sala de Convívio da Associação em Brescos de 15 de 
julho a 31 de dezembro de 2017, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao 
Licenciamento das taxas de ruído e das taxas de Diversão Provisória no valor de 356,20€. --- 
FUNDAMENTOS: - A ”Associação de Moradores da Zona de Brescos” ” tem por objeto o 
desenvolvimento nas áreas desportiva, recreativa, cultural e Social, bem como a melhoria 
das condições de vida e bem estar da População da Zona de Brescos. ---------------------------- 
- Para a prossecução dos seus objetivos, a associação propõe-se realizar atividades culturais,  
recreativas e desportivas e ocupação de tempos livres. ---------------------------------------------- 
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no 
nº 2 do artº6º do Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------- 
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ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Arrendamento do Quiosque sito no 
Largo da Liberdade na Sonega. ---------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 2017/300.50.201/380 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: UM – Efetuar procedimento por Hasta Pública para adjudicação do direito 
ao arrendamento do Quiosque sito no Largo da Sonega no Cercal do Alentejo;----------------- 
Dois: Aprovar as condições da Hasta Pública e o caderno de encargos da exploração do 
Quiosque, conforme documentos em anexo, os quais são dados como reproduzidos na 
presente ata, com o número cento e dezoito, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
atas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.  ------- 
Três: Efetuar a Hasta Pública na reunião da Câmara Municipal do dia 27 de julho de 2017, 
pelas 11,30 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------- 
ASSUNTO: Cedência de parcela de terreno. ------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/144 de trinta e um de março da Secção de 
Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: Um - Aprovar a cedência de uma parcela de terreno, sita no Cercal do 
Alentejo, com a área de 4.250,00m², inscrita na matriz sob o artigo 26º da Secção Q, e 
descrita na CRPCA de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 02100/20090203, da freguesia do 
Cercal do Alentejo, a título gratuito, à Associação Equestre do Cercal do Alentejo, 
destinada à prática de equitação, organização e promoção de passeios e outros eventos 
relacionados com a atividade, pelo prazo de um ano, renovável automaticamente, por iguais 
períodos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dois - Aprovar a minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Santiago 
do Cacém e a Associação Equestre do Cercal do Alentejo, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata, com o número cento e dezanove, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------- 
2 – De acordo com o solicitado pela Associação Equestre do Cercal do Alentejo, em 29 de 
março do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANTÓNIO SIMÕES MARTINS --------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Águas Residuais, Resíduos 
Urbanos, aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão e pagamento faseado após 
redução na fatura n.º 001/45831/2017 no valor de 245,47€, código consumidor 400912. 
LOCALIZAÇÃO: Rua 8 n.º 2, Vale da Eira, Ermidas-Sado. ------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/91 de 17/05/2017 da DAGF/AAAS. --------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
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PROPOSTA: Autorizar a redução de 22,29 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, de 
70,50€ na tarifa variável de Águas residuais, de 59,70 € na tarifa variável da Água (sem 
IVA) e pagamento faseado após redução. ------------------------------------------------------------- 
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: VALTER JOSÉ MALDONADO MATOS --------------------------------------- 
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e de Águas 
Residuais na fatura n.º 001/56630/2017 no valor de 517,93€, código consumidor 
994144. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua 25 de Abril n.º 17 r/c, Cercal do Alentejo. ------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/14 de 13/06/2017 da DAGF/AAAS. --------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: Autorizar a redução de 66,93 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e de 
159,30 € na tarifa variável da Águas Residuais. ------------------------------------------------------ 
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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------- 
ASSUNTO: Vigilância da Praia da Fonte do Cortiço. ------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 2017/300.20.001/2 de 19/05/2017 -Serviço de Salubridade e 
Espaços Verdes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: Ratificação do ato administrativo proferido pelo Presidente da Câmara 
Municipal conforme despacho de 10/7/2017, apostos sobre a informação com registo 
interno nº 10953 de 10/07/2017, referente à Resolução de Protocolo com a Associação 
Resgate para vigilância da Praia da Fonte do Cortiço. ----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: I- De Facto: ----------------------------------------------------------------------- 
- O incumprimento/impossibilidade de cumprimento contratual, por eventual 
impossibilidade superveniente da Associação de Nadadores Salvadores RESGATE; ---------- 
- A necessidade urgente de garantir as condições de vigilância e segurança a banhistas na 
praia Fonte do Cortiço, medidas de segurança exigidas numa praia com galardão Bandeira 
Azul.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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II – De Direito: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O disposto no artigo 33º n. 1 alínea o) e u) e artigo 35º n. 3 do anexo I da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------- 
ASSUNTO: Apoio Financeiro para obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: GAP – Processo 2017/150.10.500/42. -------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo a estabelecer com a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Santo André, em anexo, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata, com o número cento e vinte, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Associação Humanitária de Bombeiros de Santo 
André tem como principal área de atuação a freguesia de Santo André, com 75,71Km2 de 
território e uma população de cerca de 10 mil pessoas; --------------------------------------------- 
DOIS: As atuais instalações não reúnem as condições necessárias aos cerca de 50 
Bombeiros, entre funcionários e voluntários; --------------------------------------------------------- 
TRÊS: A Associação Humanitária dos Bombeiros de Santo André apresentou uma 
candidatura ao POSEUR (Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de 
Recursos), com vista à realização da obra de ampliação e remodelação do seu Quartel; ------- 
QUATRO: Essa candidatura foi aprovada, sendo financiada no montante máximo elegível 
de 406.298,02€ com a contribuição do Fundo de Coesão de 345.353,32€; ----------------------- 
QUINTA: Para a parte não financiada a Associação de Bombeiros tem procurado 
parceiros, junto das autarquias locais e sociedade civil da freguesia, que possibilitem a 
concretização do investimento total; ------------------------------------------------------------------- 
SEXTA: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, reconhecendo a necessidade de dotar 
o Quartel de Bombeiros de Santo André de melhores condições físicas, que permitam 
condições mais adequadas ao desenvolvimento do meritório trabalho dos homens e 
mulheres daquela corporação, entendeu apoiar financeiramente, parte das obras atrás 
referidas, na parte não financiada pelo Fundo de Coesão, no montante máximo de 
51.772,56€, através da celebração de Contrato de Apoio Financeiro, em anexo. ---------------- 
FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de 
natureza social e de interesse para o Município, conforme o previsto na alínea u) do n.º 1 do 
artigo 33 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Oferta de publicações às Bibliotecas Municipais no mês de maio de dois 
mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.004/22 de 22/06/2017 Divisão de Cultura e 
Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. --------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais 
descritas em relação anexa, documento que é dado como reproduzido na presente ata, com 
o número cento e vinte e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.  -------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº 33 do regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro e compete à Câmara 
Municipal, aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário. ----------------------- 
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. --------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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