
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

      Ata de 2017-08-31                                                                                         1 de 4 

ATA NÚMERO TRINTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRINTA E UM DE AGOSTO 
DE DOIS MIL E DEZASSETE. ---------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezassete, na Sala de Sessões da Sede 
do Município compareceram o Senhor Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara 
Municipal, Daniela Filipa Cópio Martins, Francisco Maria Carrajola de Sousa, Paulo Jorge 
Candeias Parreira Gonçalves Gamito 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 trinta 
e quatro, 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:  ---------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA---------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vice-
Presidente, Margarida Santos e do Senhor Vereador Norberto Barradas, em férias. -----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS EM CURSO NA RUA 
PROFESSOR EGAS MONIZ E NA RUA DA ESTAÇÃO DE CAMINHO DE 
FERRO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Paulo Gamito questionou sobre a data prevista para a conclusão das 
obras. Acrescentou que os lugares de estacionamento na Rua da Estação são estreitos, pelo 
que, as viaturas maiores ocupam, em parte, a faixa de rodagem. Mais referiu que a posição 
em que estão colocados os contentores dos resíduos sólidos urbanos, obriga as pessoas a 
ficarem dentro da via para colocarem os resíduos, o que é perigoso. -----------------------------  
O Senhor Presidente informou que reuniu com o responsável da empresa a quem foi 
adjudicada a obra, o qual lhe transmitiu que a mesma será concluída até ao final da semana 
em curso, ficando apenas alguns pormenores para executar. --------------------------------------  
Acrescentou que houve algum atraso na obra, devido, em parte, a situações de trabalhos a 
mais que não foi possível prever com antecedência, tendo em conta que a intervenção 
compreendeu a remodelação total da rede de águas, infraestruturas antigas, algumas das 
quais não estavam devidamente cadastradas. Mais referiu que concorreu também para o 
atraso verificado a falta de coordenação e de organização dos trabalhos no terreno, por parte 
da empresa, tendo os Serviços Técnicos Municipais acompanhado o desenvolvimento das 
obras e ajudado, sempre que possível, a resolver os problemas que iam surgindo, o que 
continuará a ser feito até à conclusão das mesmas, sendo que, serão também vistas todas as 
questões que tem vindo a ser levantadas, no sentido da correção das anomalias detetadas.-- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LIMPEZA NAS BERMAS DAS ESTRADAS. ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Francisco de Sousa referiu que era preciso proceder à remoção dos 
plásticos e outros resíduos que as pessoas atiram para as valetas e que surgem agora à vista, 
depois de cortadas as ervas das bermas das estradas, acrescentando que aquela ação 
demonstra uma grande falta de civismo. --------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – ORDENAMENTO DO 
TRÂNSITO. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Paulo Gamito deu conhecimento do conteúdo de um e-mail do Senhor 
José Manuel Piteira, residente no Bairro do Horizonte, onde reclama sobre a alteração, para 
sentido único, na circulação do trânsito na sua Rua, levando a algum congestionamento do 
mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que foi necessário proceder a algumas alterações na 
circulação do trânsito naquela Cidade, sendo que, algumas vias passaram a ter apenas um 
sentido, de forma a ficar mais espaço disponível para estacionamento, para que os passeios 
deixassem de ser ocupados com viaturas como estava a acontecer. ------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PREPARAÇÃO DO NOVO ANO LETIVO 2017/2018 ----------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, por parte da Câmara Municipal, no âmbito 
das suas competências no setor da educação, está tudo preparado para o início do novo ano 
letivo, acrescentando que as obras na EB nº3 de Santo André estão praticamente concluídas, 
faltando apenas alguns pormenores que não põem em causa o funcionamento da mesma, 
sendo que, em Ermidas a situação é mais complexa dado que as obras estão em curso, de 
forma faseada, podendo continuar a funcionar duas turmas no edifício e as restantes numa 
sala das instalações da Junta de Freguesia e no Centro Cultural. ---------------------------------  
Mais informou que tinha sido contactado pelo Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém, Professor Manuel Mourão, o qual lhe transmitiu que, mais uma vez, 
não estava assegurado o pessoal auxiliar para as escolas rurais no início do ano letivo. 
Acrescentou que remeteu um ofício para reiterar o pedido de reunião à Senhora Secretária 
de Estado da Educação para lhe colocar também este assunto, dado que está em causa o 
início das aulas naquelas escolas, na data prevista para o início do ano letivo no Município, 
no dia treze de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que está é uma situação recorrente no início de cada ano letivo e que não é 
aceitável, porque deve ser tratada atempadamente, esperando que até àquela data o 
problema seja resolvido.---------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROMOÇÃO DO TURISMO – INICIATIVA NA COSTA DE SANTO ANDRÉ -------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na quinta-feira, da semana anterior, tinha 
tido lugar uma iniciativa na Costa de Santo André, promovida pela Entidade de Turismo do 
Alentejo e Ribatejo, com a presença do seu Presidente, Ceia da Silva, na qual foi feita uma 
abordagem aos utentes naquela praia, tendo sido constatado que muitos eram oriundos do 
norte do País e era a primeira vez que passavam férias no Litoral Alentejano. -----------------  
Acrescentou que se tem verificado um aumento significativo do turismo na Costa 
Alentejana e que muitos estabelecimentos de hotelaria e restauração do Município têm 
esgotado as suas capacidades. --------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta de agosto 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.494.914,37€ (Dois milhões quatrocentos e noventa 
e quatro mil novecentos e catorze euros e trinta e sete cêntimos). ----------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 236.599,18€ (Duzentos e trinta e seis mil 
quinhentos e noventa e nove euros e dezoito cêntimos). ----------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------- 
ENTIDADE: CHE ALEGRIA DO POVO C.R.L. – COOPERATIVA DE 
HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO ECONÓMICA. ---------------------------------------------- 
ASSUNTO: Pagamento dos projetos utilizados para a realização de infraestruturas no 
Loteamento Municipal de S. Domingos. ------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: S. Domingos. ---------------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.003/23 de 28/06/2017 da Divisão 
Administração e Gestão Financeira - Secção de Aprovisionamento e Património. -------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------- 
PROPOSTA: UM – Alterar o ponto dois da deliberação camarária de 20 de junho de 2013, 
no que se refere ao prazo para pagamento da compensação do montante de 17.850,00€, 
relativo à cedência ao Município de Santiago do Cacém, dos projetos custeados pela 
Cooperativa, constantes do processo de licenciamento de Loteamento Urbano n.º1/2009, em 
que ficou previsto que se procederia ao pagamento, apenas quando se viesse a realizar valor 
correspondente, decorrente da venda de lote(s) nesse loteamento. --------------------------------- 
DOIS - Aprovar o pagamento da compensação de 17.850,00€ à CHE Alegria do Povo 
C.R.L. –Cooperativa de Habitação e Construção Económica, independentemente, de ainda 
não se ter realizado a venda de qualquer lote. --------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Um – Face ao compromisso assumido pela Câmara Municipal de 
proceder ao pagamento do valor dos projetos custeados pela Cooperativa, o lapso de tempo 
entretanto decorrido (cerca de 3 anos) e por não se ter conseguido alienar qualquer lote, 
pese embora tenha sido efetuada uma hasta pública com esse objetivo, mas que ficou 
deserta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dois - De acordo com o solicitado pela Cooperativa, com vista à concretização dos projetos 
a levar a cabo na freguesia de Alvalade. --------------------------------------------------------------- 
Três – Nos termos da alínea dd) do nº 1 do artº 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: Ação Social Escolar 2017/2018 – Auxílios Económicos: Pré-Escolar e 1º 
Ciclo – Fichas de Atividades, Material Escolar e Refeições Escolares. ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 2017/650.10.100/59 de 25/08/2017, da Divisão de 
Educação, Ação Social e Saúde. ------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------- 
PROPOSTA: Um - Conforme proposta aprovada por deliberação de Câmara de 
10.08.2017, atribuir escalão A e respetivas comparticipações (refeições escolares, fichas de 
atividades e material escolar), às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo 
constantes no anexo I, atribuir escalão B às crianças e aos alunos do 1º Ciclo constantes no 
anexo II, não atribuir escalão às crianças e aos alunos constantes no anexo III, por não 
reunirem os requisitos.------------------------------------------------------------------------------------ 
Dois – Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2017.08.24, relativa ao 
assunto em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de B para A, constantes do anexo 
IV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 – A importância que se reveste a Ação Social Escolar para a garantia 
de acesso de todas as crianças e jovens à Educação e Ensino; -------------------------------------- 
2 – Pressupostos subjacentes à deliberação de Câmara de 10.08.2017, com o registo de 
Proposta de Agenda nº 12811, de 04.08.2017; -------------------------------------------------------- 
- nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; ------ 
- alínea hh), nº 1, do artigo 33º, da Lei 75/2013, 12 de set; ----------------------------------------- 
- nº 1, nº 2 e nº 5 do artº 8, artigos nº 11º, 12º, nº 1 alínea a) e b) do artº 13º do Despacho nº 
8452-A/2015, de 31 de julho, na redação dada pelo Despacho nº 5296/2017, de 16 de junho. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------- 
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ASSUNTO: Regulamento Para Apoios Financeiros a Atletas Individuais. ----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 2017/850.10.500/2, de 4/4/2017 do Serviço Municipal de 
Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------- 
PROPOSTAS: 1.Aprovar o Projeto de Regulamento para a Atribuição de Apoios 
Financeiros a Atletas Individuais, bem como a Minuta de Contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo. ---------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar a submissão do Projeto de Regulamento a Consulta Pública, para recolha de 
sugestões. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: DE FACTO - 1. A necessidade de regulamentar a atribuição de apoios 
financeiros a atletas que, pela sua performance, promovem o município por todo o país e no 
estrangeiro, bem como no apoio às despesas decorrentes da atividade destes atletas. ---------- 
2. Efetuou-se a devida publicitação do início do procedimento para participação 
procedimental, no prazo de 10 dias, nos termos do disposto no artigo 98.º do Código do 
Procedimento Administrativo, através do aviso Nº 10978 de 10.07.17, sendo que não 
ocorreu qualquer constituição de interessados, nem a apresentação de quaisquer contributos 
para o mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Atenta a natureza da matéria do Regulamento e a importância de ser conferida aos 
interessados a possibilidade de apresentarem sugestões ao mesmo, deve ser sujeito a 
consulta pública. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE DIREITO: O disposto nas alíneas k) e u) do artigo 33.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro e artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo . ---------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ----------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar, em minuta, cada uma das deliberações constantes 
desta ata nos termos e para os efeitos do artigo cinquenta e sete, números um a quatro do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei setenta e cinco de dois mil e 
treze, de doze de setembro. -----------------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e quarenta minutos. --------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha e por mim, Maria Helena Gonçalves 
Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta. ----------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________ 
 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 

________________________________________________ 


