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ATA NÚMERO TRINTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SETE DE JULHO DE DOIS MIL E 
DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da Sede do 
Município, compareceram a Senhora 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.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente Margarida Santos, às onze horas. ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
vinte e nove da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou, por não ter estado presente na reunião. --------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA:-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente, 
Álvaro Beijinha. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------  
CONTRATO DE CONCESSÃO COM A EDP --------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Francisco de Sousa solicitou a informação sobre: ---------------------------- 
Valor das rendas de concessão da rede de baixa tensão. --------------------------------------------- 
Valor do primeiro ano do atual contrato de concessão e do último ano, 2016. -----------------  
A Senhora Vice-Presidente referiu que posteriormente serão fornecidos os dados 
solicitados. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
julho do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.718.540,02 € (dois milhões, setecentos e dezoito mil 
quinhentos e quarenta euros e dois cêntimos) --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 253.995,28 € (duzentos e cinquenta e três mil 
novecentos e noventa e cinco euros e vinte e oito cêntimos).--------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Dois Mil e Dezassete barra cento e cinquenta ponto vinte ponto 
quatrocentos barra três da Divisão de Administração Geral e Financeira. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução orçamental do Município do 1º 
trimestre de 2017, documento que é dado como reproduzido na presente ata, com o número 
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cento e vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado 
pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. -  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que este é o Relatório da 
Evolução Orçamental do 1º trimestre e que faltam mais três trimestres para o final do ano, 
no entanto há que salientar o aumento de receita de cerca de 7,5% em relação ao 1º 
trimestre do ano anterior. --------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que em relação à despesa houve uma diminuição de cerca de 5%, o que não 
deixa de ser uma inversão de hábitos nos últimos trimestres, no entanto houve um aumento 
do endividamento, nomeadamente com a contratação de novos empréstimos e um 
prolongamento do prazo de pagamento a fornecedores. Tendo questionado qual o prazo de 
pagamento de faturas.  -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito referiu que o documento deveria fazer referência ao 
prazo médio de pagamento a fornecedores. ----------------------------------------------------------  
Mais referiu que em relação ao endividamento o documento tem como referencia o final do 
ano anterior e não o período homólogo, metodologia adotada no Relatório da Evolução 
Orçamental. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice- Presidente concedeu a palavra ao Senhor Dr. José Pereira, Diretor do 
Departamento de Administração e Finanças. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Dr. José Pereira referiu que mesmo com a contratação de novos empréstimos o 
valor da divida se situará nos limites do ano anterior. ----------------------------------------------  
Mais referiu que em relação à divida a fornecedores, os pagamentos estão a ser feitos dentro 
dos prazos estabelecidos e não há pagamentos além de noventa dias. ---------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Alteração da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra - 
Construção do Edifício Mortuário ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2016/300.10.001/8, de 09/06/2016, da Divisão de Projeto e 
Obras. (Processo 01.08.04/DPO/16 - papel) ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: UM – Aprovar a alteração do representante do dono de obra e diretor de 
fiscalização da obra de construção do Edifício Mortuário de Santiago do Cacém, Sra. 
Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior, para o Sr. Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico 
Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar que o diretor de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 
seja necessário realizarem para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e 
libertação de garantias. ----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Aprovar a alteração do coordenador de segurança da obra, Sra. Cláudia Rita da 
Silva Jorge, Técnica Superior, para o Sr. Rui Jorge Gomes Mateus, Técnico Superior. -------  
FUNDAMENTOS: UM – Em virtude da técnica mencionada se encontrar com 
incapacidade temporária, é necessário a sua substituição em obra. -------------------------------  
DOIS – Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008, 
de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Alteração da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra - 
Ampliação e Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado (EB1) --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas-Sado --------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/17, de 29/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras.(Processo 01.08.03/DPO/17 - papel) ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: UM – Aprovar a alteração do representante do dono de obra e diretor de 
fiscalização da obra de Ampliação e Renovação da Escola Básica de Ermidas-Sado (EB1), 
Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior, para o Sr. Avelino Ribeiro Lourenço, 
Técnico Superior.-----------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar que o diretor de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 
seja necessário realizarem para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e 
libertação de garantias. ----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Aprovar a alteração do coordenador de segurança da obra, Sra. Cláudia Rita da 
Silva Jorge, Técnica Superior, para o Sr. Avelino Ribeiro Lourenço, Técnico Superior. -----  
FUNDAMENTOS: UM – Em virtude da técnica mencionada se encontrar com 
incapacidade temporária, é necessário a sua substituição em obra. -------------------------------  
DOIS – Ao abrigo do Artº 344º do Código dos Contratos Públicos (decreto lei Nº 18/2008, 
de 29 de janeiro) e Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ROSA MARIA SOUSA LOURENÇO E ANABELA DE JESUS 
SANTOS BASTOS -------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Apresentação de garantia bancária autónoma à primeira solicitação no 
valor total de 32.220,00€ (trinta e dois mil duzentos e vinte euros), referente às obras 
de urbanização. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vale de Quem Tem – Deixa-o-Resto – Santo André. ----------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 24/2016/1 de 03/11/2016 da Divisão do Ordenamento e 
Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Aprovar a apresentação da garantia bancária autónoma à primeira solicitação 
no valor total de 32.220,00€ (trinta e dois mil duzentos e vinte euros), referente às obras de 
Urbanização do Loteamento Vale de Quem Tem – Deixa-o-Resto – Santo André. ------------  
Há lugar ao pagamento de compensações urbanísticas no valor total de 1.487,67€ (mil 
quatrocentos e oitenta e sete euros e sessenta e sete cêntimos), taxa municipal de 
urbanização no valor de 4.550,58€ (quatro mil quinhentos e cinquenta euros e cinquenta e 
oito cêntimos) e taxas administrativas no valor de 1.405,84€ (mil quatrocentos e cinco 
euros e oitenta e quatro cêntimos).---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: É prestada a garantia bancária nos termos do artigo 54.º do Decreto-
Lei 555/99, de 16 dezembro, na sua atual redação.--------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Ampliação e renovação da Escola Básica n.º3 (EB1/JI) Vila Nova de 
Santo André – Prorrogação de Prazo --------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2016/300.10.001/5, de 07/07/2016, da Divisão de Projeto e 
Obras (processo 01.08.06/DPO/2016 – papel). ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Um: Ratificar o meu ato administrativo praticado em 21-07-2017, que 
aprovou a prorrogação do prazo por 41 dias, ficando a conclusão da obra prevista para 31-
08-2017 e aprovou o Plano de Trabalhos, Plano de mão de obra e Equipamento e 
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Cronograma Financeiro e Plano de Pagamentos atualizados para a execução da obra em 
referência, documentos que são dados como reproduzidos na presente ata, com o número 
cento e vinte e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas depois de 
rubricados pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------  
FUNDAMENTOS: Um: Na sequência do pedido de prorrogação do empreiteiro datado de 
10.07.2017, no qual alega humidades no pavimento existente e infiltrações na cobertura, 
condicionando o normal desenvolvimento das diferentes atividades, considerou-se 
justificado o pedido de prorrogação apresentado por um período de 41 dias. -------------------  
O empreiteiro enviou a atualização dos planos de trabalhos, mão de obra, equipamento e 
cronograma financeiro e plano de pagamentos. ------------------------------------------------------  
Dois: Clausula 32ª do Caderno de Encargos do Procedimento e Art.º n.º 361º do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/29, de 19 de junho de 2017, da Divisão de 
Projeto e Obras. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Ratificar o meu ato administrativo de 21-07-2017, que aprova: ----------------  
1 – A republicação do Aviso de prorrogação de prazo, para publicação em Diário da 
República, com a correção de data conforme aprovado em reunião de câmara de 
20.07.2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Na sequência da aprovação do Sr. Presidente, a ratificar na Reunião 
de Câmara de 20 de julho de 2017, da Lista de Erros e Omissões Aceite, Retificação das 
Peças de Procedimento e Prorrogação de prazo para apresentação de proposta da empreitada 
“Requalificação de Espaço Público no Bairro das Flores” – documento n.º 11409, foi 
levantada a suspensão do procedimento após resposta a erros e omissões, tendo o aviso de 
prorrogação de prazo sido publicado em Diário da República no dia 18.07.2017 com o n.º 
1096/2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - Após a publicação, verificou-se ter ocorrido um lapso no ponto 17 – Outras 
informações, no que respeita ao dia de término do prazo de apresentação de propostas que 
urge ser retificado. ---------------------------------------------------------------------------------------  
3 - Verificou-se que seria possível proceder à alteração em Reunião de Câmara, tratando-se 
de um lapso em que onde está 25 deveria estar 29, evitando a elaboração de uma nova 
informação e proposta de agenda para alterar o referido prazo, correção essa aprovada em 
Reunião de Câmara do dia 20.07.2017. ---------------------------------------------------------------  
4 – É necessário efetuar uma retificação ao Aviso de prorrogação de prazo publicado em 
DR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ E ESTRELA DE 
SANTO ANDRÉ ----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO:  III Festival da Sardinha – Baile - Isenção do Pagamento de Taxas ---------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/66 de 
14/07/2017.Informação nº 11401/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/17/07/2017. ----------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA : Apoiar a realização do ”III Festival da Sardinha e Baile”, promovido pela 
Junta de Freguesia de Santo André e Estrela de santo André no dia 26 de agosto de 2017 no 
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Estacionamento do Pavilhão Padre Amadeu Pinto em Vila Nova de Santo André , através 
da isenção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento da taxa de ruído na via pública 
no valor de 14,73€. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - A Junta de Freguesia de Santo André tem vindo a desenvolver 
iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. ---------------------------------------------  
- 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: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ E “MORADORES DO 
BAIRRO” -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Festa dos Pioneiros – Baile - Isenção do Pagamento de Taxas ----------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/67 de 
14/07/2017.Informação nº 11392/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/17/07/2017. ----------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado para a isenção do pagamento das 
taxas relativas ao Licenciamento das taxas de Ruído no valor de 14,73€, emitido por 
despacho do Sr. Presidente no dia 24 de julho de 2017. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - A Junta de Freguesia de Santo André tem vindo a desenvolver 
iniciativas em prol da comunidade e do seu bem estar. ---------------------------------------------  
- 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: COFESMAR – COMISSÃO FESTAS DE SANTA MARIA ----------------  
ASSUNTO: Festas de Santa Maria - Isenção do Pagamento de Taxas ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo 1º de maio em Ermidas Sado -------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/59 de 
04/07/2017Informação nº 11408/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/17/07/2017. ----------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Apoiar a realização das Festas de Santa Maria, promovidas pela 
COFESMAR, nos dias 10 a 15 de agosto de 2017 no Largo 1º de maio em Ermidas-Sado, 
através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das Taxas de Ruído e 
das taxas de Diversão Provisória no valor de 123,48€. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - A COFESMAR, tem como objetivo solidarizar-se com outras 
Organizações, Associações ou Entidades, Publicas e Privadas, em ações de 
desenvolvimento cultural da região, sempre que haja interesse para a promoção socia, 
económica e cultural de Ermidas-Sado. ---------------------------------------------------------------  
- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o dispostono 
nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
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. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: Considerar a Hasta Pública deserta. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Não houve interessados. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Habitação ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2011/300.50.201/5, de 28 de janeiro de 2011, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: UM - Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 
habitação, sito em Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, 
correspondente à fração “A”, R/C Esquerdo, do Bloco C, inscrito na matriz sob o artigo 2 
710º, da União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, 
concelho de Santiago do Cacém, com início a 18 de agosto de 2017 e pelo prazo de um ano, 
à Senhora Rita Gomes de Oliveira. --------------------------------------------------------------------  
DOIS - Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata, com o número cento e vinte e seis, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas depois de rubricado pela Senhora Vice-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- Tendo em conta o solicitado pela Senhora Rita Gomes de Oliveira. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Habitação. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/3, de 26 de setembro de 2012, Secção de 
Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Margarida Santos. ---  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, a título gratuito, de uma habitação sita no 1º 
andar esquerdo do Bloco D, na Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, 
correspondente à fração “M” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, da 
freguesia de Santiago do Cacém, à senhora Maria João Ruivo Sousa. ---------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, a celebrar, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata, com o número cento e vinte e sete, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo 
Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o previsto na alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----  
2- De acordo com o solicitado pela requerente, por se tratar de um caso de apoio social, e 
tendo em conta que a requerente possui estatuto de vítima, de acordo com o consagrado na 
Lei 112/2009, de 16 de setembro. ----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES OS AMIGOS DAS CATIFARRAS -  
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ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Catifarras – Cercal do Alentejo ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/850.10.600/24 de 28/04/2017 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas. ---------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 5.000,00€ (cinco mil 
euros) para a Associação de Moradores Os Amigos das Catifarras destinada a apoiar a 
realização das obras a efetuar na sua sede. -----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- A Associação pretende efetuar obras na sua sede, destinadas ao 
melhoramento da mesma, tendo em conta a realização da sua atividade em prol da 
comunidade onde está inserida. ------------------------------------------------------------------------  
2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, da Senhora Vice-Presidente Margarida 
Santos e dos Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e 
dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------  
Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. -----------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Paulo Gamito, lamentou o facto de estar a ser 
atribuída uma verba, sem a apresentação dos documentos de Prestação de Contas e Plano de 
Atividades da Associação. ------------------------------------------------------------------------------  
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. --------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CIMAL (COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO LIORAL)  
ASSUNTO: Volta ao Alentejo em bicicleta -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2017/900.10.002/69, informação nº 10241 de 
03/07/2017 da Divisão de Cultura e Desporto -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a CIMAL, no valor de 4.920,00€ 
(quatro mil novecentos e vinte euros) para fazer face aos custos da organização da prova 
supra referida. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O grande interesse que o ciclismo desperta é um fator que 
corresponde aos anseios da população, dadas as suas características e toda a estrutura 
logística que é promovida. ------------------------------------------------------------------------------  
O Município de Santiago do Cacém também tem tradições nesta modalidade, pelo que é 
grande o carinho com que os munícipes recebem os ciclistas e os eventos velocipédicos.  
A Volta ao Alentejo, já anteriormente realizada no Concelho, é uma prova do calendário 
Internacional e teve um elevado acompanhamento dos Meios de Comunicação Social, 
incluindo a Televisão. -----------------------------------------------------------------------------------  
A sua passagem por algumas Freguesias do Concelho constituiu um acontecimento e um 
espetáculo desportivo de relevância. ------------------------------------------------------------------  
2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Comunicação sobre contratos de aquisição de serviços ------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 09/DGRH/2017 ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da autorização concedida pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal para celebração e renovação de contratos de aquisição de serviços. -----------------  
FUNDAMENTOS: De facto: O Presidente da Câmara Municipal autorizou, em 29 de 
maio de 2017, a renovação dos contratos de aquisição de serviços, com António Dâmaso 
Chainho e Manuel Domingos, para ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de 
Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal, pelo período de seis meses, com efeitos a 01 de 
junho de 2017 e em 05 de junho de 2017, a celebração dos contratos de aquisição de 
serviços, com Henrique José Abelho Gonçalves e João Eduardo Abelho Gonçalves, para 
vigilância das Piscinas Descobertas do Rio de Figueira, para o período de 13 de junho a 17 
de setembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com os n.º 4 e 12 do artigo 49.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro (Orçamento de Estado para 2017). --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas doze horas e dez minutos. -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos e por mim, José 
Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e 
Finanças, exercendo as funções de Secretário. -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
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O Secretário da Reunião 
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