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ATA NÚMERO DEZ DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUINZE DE MARÇO DE DOIS MIL E 
DEZOITO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No dia quinze do mês de março de dois mil e dezoito, 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, Óscar 
Domingues Ramos, Luís Filipe dos Santos, Albano Joaquim Mestre Pereira, Francisco Maria 
Carrajola de Sousa e Jaime António Pereira Pires de Cáceres, 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 nove horas e trinta minutos. ------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número nove, da 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: ------- 
Não houve inscrições. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------  
INDICADORES DO SETOR DO TURISMO NO LITORAL ALENTEJANO 2015/2016. 
O Senhor Presidente deu conhecimento dos indicadores do Instituto Nacional de Estatística 
(INE), relativos aos estabelecimentos de alojamento turístico por município no Litoral 
Alentejano, os quais comprovam o que tem vindo a afirmar relativamente à dinâmica 
crescente deste setor no Município. No qual, entre dois mil e quinze e dois mil e dezasseis se 
registou uma subida de 5% na estada média de hóspedes, em geral, e de 13,3% de 
hóspedes estrangeiros, sendo esta a taxa mais elevada do Litoral Alentejano.  -------------------  
No que respeita a dormidas em estabelecimentos de alojamento turístico por 100 
habitantes, a subida foi também a mais elevada dos cinco municípios, de quase 20%. --------  
Relativamente a proveitos de aposento por capacidade de alojamento, o crescimento foi 
de 13,8%.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
No referente ao aumento de estabelecimentos de alojamento turístico, Santiago do Cacém 
teve a segunda maior subida no Litoral Alentejano, com mais duas unidades, na categoria 
de turismo em espaço rural. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que não dispunha destes dados, acrescentando ficar 
satisfeito com o facto de se ter registado crescimento no setor do Turismo. ------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que era bom para o Município o facto dos indicadores 
do setor do Turismo serem positivos. Contudo, acrescentou que se estava muito longe do que 
se podia alcançar com o potencial existente no Município, considerando que existem 
capacidades que não são aproveitadas, dando como exemplo a Praia das Areias Brancas, cujo 
acesso devia ser melhorado, para uma maior afluência de pessoas, o que permitiria que o 
apoio de praia fosse rentável para o concessionário, evitando também a despesa que a Câmara 
Municipal tem vindo a suportar com os nadadores salvadores, da responsabilidade daquele. 
Acrescentou que não desvalorizava os resultados apresentados, mas tinha dúvidas 
relativamente ao indicador de dormidas, dado que também podiam resultar do alojamento 
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temporário de trabalhadores deslocados que asseguram as paragens para manutenção no 
Complexo Industrial de Sines.  ----------------------------------------------------------------------------  
Questionou ainda sobre o que a Câmara Municipal tem previsto relativamente a 
infraestruturas municipais no âmbito do Plano de Pormenor da Costa de Santo André. ----------  
O Senhor Presidente esclareceu que os terrenos abrangidos por aquele PP são propriedade 
privada, sendo que o Município é proprietário de uma pequena parcela de terreno. 
Acrescentou que as propriedades são muito fracionadas e os donos pedem preços elevados 
pelas mesmas, pelo que, nem sempre é possível o acordo de todos para a sua aquisição por 
potenciais interessados em investir naquela zona. ------------------------------------------------------  
Acrescentou que se irá tentar uma forma diferente que possa mudar esta situação, o que 
poderá passar pela alteração do Plano de Pormenor. ---------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que sempre haverá divergências de fundo sobre as 
questões em apreço. Acrescentou que podia dar outro exemplo de melhor aproveitamento de 
alguns locais com potencial turístico no Município, nomeadamente as barragens, cujo caudal 
de água podia ser assegurado com água da Barragem do Alqueva, através de negociações com 
a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), gestora da mesma. ------  
O Senhor Presidente informou que esta questão já tinha sido acordada com a empresa EDIA, 
havia três anos, sendo que é possível o transvase para a Barragem de Fonte Serne, mas 
existem questões técnicas que impedem que esta solução possa ser adotada para a Barragem 
de Campilhas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que o Senhor Presidente tinha dado conhecimento 
dos dados do INE, os quais demonstravam que o Município foi o que mais cresceu no Litoral 
Alentejano no âmbito do Turismo, facto que os senhores vereadores da Oposição tentam 
desvalorizar, contrapondo com ideias ultrapassadas. ---------------------------------------------------  
Mais referiu que a concessão do equipamento de apoio na Praia das Areias Brancas é da 
responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e que a estrada de acesso à 
mesma está numa Reserva Natural e que se tem vindo a prolongar no tempo a discussão se a 
mesma pode ou não ser asfaltada, enquanto a Câmara Municipal continua a despender verbas 
na sua manutenção. Acrescentou que deixava um desafio a quem conhecesse, no País, um 
acesso melhor do que o C.M 544 para a Costa de Santo André, sendo esta via da 
responsabilidade da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que os senhores vereadores podem apresentar ideias, mas considerava que não 
era aceitável que desvalorizassem o que a Câmara Municipal tem construído ao longo dos 
anos e com muito trabalho no âmbito do Turismo e noutros setores de atividade, salientando 
também o crescimento e a qualidade do turismo rural no Município. Acrescentou esperar que 
a Câmara Municipal possa prosseguir este caminho e que está confiante que os resultados do 
ano anterior ainda são melhores. --------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que o que pretendia era trazer valor acrescentado para 
a discussão sobre este assunto e que estes indicadores positivos eram importantes para o 
Município, o que não significava que não se pudesse fazer mais. ------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não era fácil para os senhores vereadores da Oposição 
aceitarem estes resultados, porque os mesmos contrariavam o que tem vindo a afirmar sobre a 
gestão do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que ficava satisfeito quando os resultados eram 
positivos, mas continuava a pensar que era possível fazer mais, nos muitos anos que a CDU 
governa o Município. Mais referiu que fazia parte de uma área política que muito tem 
contribuído para este desenvolvimento, considerando que o mesmo se devia aos fundos da 
União Europeia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a CDU governava o Município por vontade da maioria da 
população.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que também era preciso não esquecer a comparticipação do País para a União 
Europeia, através de impostos que são cobrados aos portugueses. -----------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que se perdeu algumas coisas com a integração na 
União Europeia, mas o que se recebeu era benéfico, acrescentando que a Câmara Municipal 
podia aproveitar melhor estes fundos. --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal não tem aplicado os fundos a que se tem 
candidatado em obras de fachada, acrescentando que nos anos oitenta o Município já tinha 
uma cobertura de mais de oitenta por cento em infraestruturas de saneamento básico, quando, 
atualmente, alguns municípios só tem ainda uma cobertura de vinte por cento. -------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO DE REGANTES DE CAMPILHAS E ALTO SADO 
– PROBLEMAS COM A SECA. -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com aquela Associação para conhecer 
melhor a dimensão dos problemas daquele setor de atividade afetado pela seca, a qual se tem 
vindo a agravar nos últimos anos. Acrescentou que em consequência desta situação, no ano 
em curso, não vão ser cultivados cerca de dois mil hectares de arroz e as lavras de tomate 
serão feitas em terrenos fora do Município, com custos acrescidos para os produtores, e a 
produção de milho será metade da realizada no ano anterior. Mais informou que com as 
chuvas recentes os problemas com as pastagens, olivais e pomares ficarão resolvidos. ----------  
Informou também que está prevista, até dois mil e vinte, a concretização do investimento para 
ligação da Barragem do Alqueva ao canal de Margavel e à Barragem de Fonte Serne. 
Acrescentou que se colocavam problemas de ordem técnica para levar também a água até à 
Barragem de Campilhas, embora ainda não tenha sido abandonada esta possibilidade.  ---------  
Mais informou que a decisão relativa à ligação da Barragem do Alqueva à Barragem do 
Monte da Rocha também já foi tomada, o que irá garantir o seu caudal, mesmo em situação de 
seca, acrescentando que a previsão de conclusão deste processo era de quatro anos. -------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos manifestou satisfação pela solução encontrada para levar a 
água aquelas barragens a partir da Barragem do Alqueva. Acrescentou que a existência desta 
Barragem se devia à visão de um grande estadista que avançou com o projeto, António 
Guterres, apesar das muitas dúvidas que alguns levantaram sobre o mesmo. ----------------------  
O Senhor Presidente lembrou que o projeto da Barragem do Alqueva tinha sido iniciado havia 
mais de quarenta anos, e que o PCP sempre defendeu a sua concretização. ------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGRO-2018 – CONVITE AO SENHOR MINISTRO DA AGRICULTURA -------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que foi endereçado um convite ao Senhor Ministro 
da Agricultura, Luís Capoulas Santos, para a inauguração daquele Certame, estando também a 
ser equacionada a possibilidade de aquele governante reunir com a Associação de Regantes e 
efetuar uma visita a um conjunto de obras em curso que são financiadas pela União Europeia e 
também ver de perto a situação do setor agrícola de regadio no Município. ------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – OBRAS NO BAIRRO DO PINHAL  
O Senhor Vereador Luis Santos perguntou sobre a previsão do início das obras naquele 
Bairro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que algumas ruas do Bairro estão intransitáveis, necessitando de uma rápida 
intervenção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que o anteprojeto das obras no Bairro do Pinhal está concluído 
e que em breve será apresentado em reunião pública. Acrescentou que se perspetiva que as 
obras tenham início no final do ano em curso ou no início do próximo ano. -----------------------  
Mais informou que logo que deixe de chover será feita uma intervenção nas vias em causa, 
para tapar os buracos. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PONTE DE BRESCOS – CORTES DE TRÂNSITO ----------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos referiu que nos últimos dias o trânsito foi cortado duas vezes 
naquela ponte, devido à chuva, questionando sobre o que está previsto fazer para evitar esta 
situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Albano Pereira informou que a responsabilidade daquela ponte é do 
Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), o qual não tem autorizado a Câmara 
Municipal e os proprietários e rendeiros a fazer a limpeza do local. ---------------------------------  
Mais informou que, perante a situação recente causada pelas chuvas, a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) autorizou a abertura do talude, sendo o escoamento da água feito para os 
terrenos junto à ponte, cujos proprietários vieram pedir explicações sobre o assunto.  -----------  
Acrescentou que a Câmara Municipal procedeu também à remoção do entulho que se 
acumulou na ponte e que resultava do facto das linhas de água não serem limpas. ----------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal irá solicitar uma reunião com o Diretor 
do ICNFpara debater este problema que causa transtornos às pessoas, as quais são obrigadas a 
fazer um percurso maior, dado que sempre que chove um pouco mais a situação se repete. -----  
O Senhor Vereador Jaime Cáceres referiu que não só estava em causa o problema da 
circulação do trânsito naquele local mas também a segurança das populações, devido à falta 
de limpeza da ribeira, a qual deve ser feita todos os anos, recordando que já foi necessário 
retirar pessoas que vivem no Monte da Serradinha, as quais ficaram isoladas naquele local, 
sendo necessária a intervenção dos bombeiros para transportar as crianças para a escola. -------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PARQUE INDUSTRIAL DE SANTIAGO DO CACÉM – PAVIMENTOS ------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos chamou a atenção para a necessidade urgente de reparação 
do pavimento de algumas vias na Zona de Indústria Ligeira. -----------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de março 
do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.536.331, 21€ (dois milhões quinhentos e trinta e seis 
mil trezentos e trinta e um euros e vinte e um cêntimos). ---------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 134.747,59 € (cento e trinta e quatro mil setecentos e 
quarenta e sete euros e cinquenta e nove cêntimos). ----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Ampliação da Rota Vicentina -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2018/850.10.600/28 – Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo. 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar com - ROTA VICENTINA – 
Associação para a promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina, 
documento que será dado como reproduzido na presente ata, com o número vinte, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da Reunião. -----------------------------------------------------------------------------  
2 - Aprovar a atribuição de apoio monetário no valor de 22.924,00 € (Vinte e dois mil 
novecentos e vinte e quatro euros) para fazer face às despesas não financiadas da execução 
dos projetos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: 1.º Implementar no território do nosso município três percursos 
circulares (Santiago do Cacém, Cercal do Alentejo e Barragem de Campilhas); ------------------  
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2.º O aumento do número de dormidas no município e consequente aumento da estada média 
nos alojamentos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º Criação de pequenos percursos de BTT. -------------------------------------------------------------  
De direito: O disposto na alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º capitulo III, secção I, da Lei n.º 
75/2013, de 12de setembro. --------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente observou que a Rota Vicentina era o exemplo de um 
projeto de sucesso, criado pela Associação Casas Brancas, ao qual a Câmara Municipal se 
associou desde o princípio, o que garantiu que o percurso tenha início na Cidade de Santiago 
do Cacém, junto à Igreja Matriz, acrescentando que o mesmo traz milhares de pessoas ao 
Município e combate a sazonalidade do turismo na época baixa.  -----------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um. --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Dezoito /Dois Mil e Vinte e Um, documento que será dado como reproduzido na presente 
ata, com o número vinte e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU. ------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e 
do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Dezoito/Dois 
Mil e Vinte e Um. -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Dezoito/Dois Mil e Vinte e Um, documento que será dado como reproduzido na presente ata, 
com o número vinte e dos, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU. ------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e 
do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito. -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trezentos e cinquenta ponto dez ponto zero zero um barra 
um da DAGF barra SC de Dois Mil e Dezoito. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dezoito, documento 
que será dado como reproduzido na presente ata, com o número vinte e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do Executivo. -  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU. ------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e 
do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Trabalhos a mais para suprimento de erros e omissões - Construção do 
Edifício Mortuário de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  
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: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões 
detetados, no valor total de 2.000,25 € (dois mil euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de 
IVA, que perfaz um total de 2.120,27 € (dois mil cento e vinte euros vinte sete cêntimos), isto 
é, 50% da proposta apresentada pelo empreiteiro. ------------------------------------------------------  
Dois - Aprovar a formalização escrita da modificação ao contrato nomeadamente a celebração 
de contrato adicional de erros e omissões. ---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - A empreitada da “Construção do Edifício Mortuário de Santiago do 
Cacém”, foi adjudicada à empresa HANDLE – Construções, Lda.. ---------------------------------  
Na sequência da execução dos trabalhos, detetou-se a existência de erros nas medições e 
quantidades, sendo estes presentes com preços contratuais e sem preços contratuais, tratasse 
de trabalhos de suprimento de erros e omissões que são necessários executar na sua totalidade. 
Dois - Relativamente à responsabilidade pela execução dos trabalhos de suprimento dos erros 
e omissões, de acordo com o regime de corresponsabilização, são repartidos, cabendo 50% do 
preço ao empreiteiro e 50% ao dono de obra. -------------------------------------------------------------------  
Três - Os trabalhos a mais da empreitada em causa, encontram-se previstos em PPI para o ano 
de 2018 de acordo com o Objetivo 1.1.1.1.1. – Instalações Municipais, Projeto 2016/04 – 
Casa Mortuária de Santiago do Cacém e Classificação Económica 07.01.03.07. ------------------  
Quatro - Artº 61º e Artº 378º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU. ------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS, e 
do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Atribuição de um Lote de terreno, sito na Expansão II, do Parque 
Empresarial do Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 2017/300.50.201/769, de 15/11/2017, da Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Turismo. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -----------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a atribuição de um lote, sito na Expansão II, do Loteamento 
Municipal do Parque Empresarial do Cercal, que resultar da anexação dos lotes nºs 2, 3, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, que se encontra em processo de constituição, por alteração a 
efetuar ao loteamento, passando a ser identificado por lote nº 2, com área aproximada de 22 
303,60m2, sito no Parque Empresarial do Cercal do Alentejo, Expansão II, freguesia do 
Cercal do Alentejo, Município de Santiago do Cacém, à GLOPOL PORTUGAL – 
Comércio e Indústria, Lda. -------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e a Glopol Portugal – Comércio e Indústria, Lda, conforme 
documento que será dado como reproduzido na presente ata, com o número vinte e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente 
e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------  
DOIS - De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU, e do 
Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém Mais. ---------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS.  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão da proposta, o Senhor Presidente informou sobre 
as condições de atribuição daquele lote de terreno, as quais constam no Contrato Promessa de 
Compra e Venda. --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que uma das questões que lhe parecia fundamental 
tinha a ver com as implicações ambientais que podem vir a resultar da atividade industrial 
prevista, considerando que devia ser feita uma avaliação do impacto ambiental da mesma, 
tendo também em conta o aumento do trânsito. Acrescentou que embora a atividade tenha 
enquadramento local, não se sabe a poluição que vai produzir. --------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que a instalação daquela indústria terá que cumprir com as 
normas legais em vigor, cujas regras o promotor conhece, sendo que cabe à Câmara Municipal 
negociar com o mesmo para assegurar o investimento no Município e acompanhar o 
desenvolvimento do processo. Mais esclareceu que a Lei define em que situações é 
obrigatório o estudo de impacto ambiental, o que depende do tipo de projeto, o qual ainda não 
existe, e que a Câmara Municipal só faz a escritura definitiva após a aprovação do projeto. 
Acrescentou que o licenciamento do projeto e a fiscalização ambiental cabe a entidades 
externas, do setor do Ambiente, e que a Câmara Municipal também acompanha o processo 
nesta vertente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Luis Santos observou que, embora não tivesse certezas, do que conhecia 
da indústria em causa, considerava que talvez não fosse necessário o estudo de impacto 
ambiental. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que da interpretação que fazia da lei, já devia haver 
um compromisso relativamente à avaliação ambiental, dado que se conhece a dimensão da 
área destinada ao projeto e porque se sabe que vai existir um aumento do transporte. ------------  
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O Senhor Presidente lembrou que num passado recente existiu mais circulação rodoviária 
naquela Vila, numa altura de maior dinâmica de algumas empresas ali instaladas, 
acrescentando que a Câmara Municipal, prevendo o aumento de tráfego, incluiu no Plano 
Diretor Municipal (PDM) a construção de uma variante àquela Vila, cuja construção depende 
do Governo, acrescentando que a Câmara Municipal não ia impedir a instalação de indústrias 
e o desenvolvimento económico do Município por este motivo. -------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa 
foi feita a seguinte declaração de voto, com base no Dec. Lei nº 151-B/2013 e consulta na 
Internet : “A avaliação de Impacte Ambiental (AIA) é um instrumento de caráter preventivo 
da política do ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efetiva 
participação pública e análise de alternativas, com objetivo de recolha de informação, 
identificação e previsão dos efeitos ambientais de determinados projetos, bem como a 
identificação e propostas de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, 
tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projetos e respetiva pós-
avaliação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tem por objetivos: -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Avaliar, de forma integrada, os possíveis impactes ambientais significativos, diretos e 
indiretos, decorrentes da execução dos projetos; --------------------------------------------------------  
- Definir medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar tais impactes, auxiliando a 
adoção de decisões ambientais sustentáveis;  ------------------------------------------------------------  
- Instituir um processo de verificação, à posteriori, da eficácia das medidas adotadas; -----------  
- Garantir a participação pública e a consulta dos interessados na formação de decisões que 
lhes digam respeito, privilegiando o diálogo e o consenso.  -------------------------------------------  
No caso presente, temos duas situações distintas: ------------------------------------------------------  
O impacte no loteamento Industrial; ----------------------------------------------------------------------  
O impacte do acréscimo de circulação de veículos pesados no Centro Urbano de Cercal do 
Alentejo, vias rodoviárias e respetivos acessos”. -------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Apresentação da proposta de prestação de serviço analíticos à SEAR ,S.A. – 
Sociedade Europeia de Arroz,S.A.----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2018/300.10.005/27 de 05/03/2018 – DSIQ/Laboratório. ---------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a proposta de serviços analíticos, dos parâmetros Arsénio, Cádmio 
Chumbo e Pesticidas Totais, à SEAR S.A. – Sociedade Europeia de Arroz S.A., no valor de 
cento e vinte e nove euros e quinze cêntimos (IVA à taxa legal em vigor já incluído), que 
corresponde ao custo de aquisição a Laboratório externo. ---------------------------------------------  
2 – Aprovar a prestação dos serviços prevista na proposta referida no ponto anterior, no caso 
de aceitação por parte da SEAR - Sociedade Europeia de Arroz, S.A. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório de Águas; 
2 – Em conformidade com a alínea e) do nº 1 do artigo 33º do regime jurídico das Autarquias 
Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------   
ASSUNTO: Normas de participação na “Santiagro 2018” ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 2018/900.10.503/32 de 20 de fevereiro de 2018 da Divisão de 
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Desenvolvimento Economico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Abano Pereira -------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar as Normas de participação na “Santiagro”2018, documento que 
será dado como reproduzido na presente ata, com o número vinte e cinco, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------  
2- Aprovar os valores das entradas na “Santiagro”2018”, sendo 2,00€ por cada bilhete diário e 
6,00€ o bilhete para os quatro dias. -----------------------------------------------------------------------  
As crianças até aos 12 anos (inclusive) não pagam. ----------------------------------------------------   
FUNDAMENTOS: DE FACTO: Manter o intuito de melhorias que gradualmente se têm 
introduzido considerando o propósito de empreender uma dinamização sistemática ao evento; 
DE DIREITO: alínea e) nº 1 Art.º 33 do regime das autarquias locais aprovado pelo Lei 
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE S.BARTOLOMEU DA SERRA ---  
ASSUNTO: Licenciamento de Diversão Provisória e Licenciamento Especial de Ruído ---  
REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento 2018/450.10.221/22 e de 2018/450.10.215/23 de 
07/03/2018 – Secção de Administração Geral. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador da Câmara Municipal, Jaime Cáceres. --------------------  
PROPOSTA: Se aprovem os licenciamentos solicitados pela Associação para a realização de 
Baile da Pinha dia 17 de março de 2018, na Sala de Convívio de S. Bartolomeu da Serra entre 
as 21.30h e as 06h. -------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - É competência da Câmara Municipal, o Licenciamento de Recinto de 
Diversão Provisória ao abrigo do Artigo 7º do Decreto-Lei nº309/2002 de 16/12 e 
Licenciamento Especial de Ruído ao abrigo do Artigo 15º do Regulamento Geral do Ruído, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº9/2007, de 17/01. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SANTIAGO ------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 2018/850.10.003/3 de 22/02/2018 da Divisão de Cultura e 
Desporto-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 3.000,00€ (três mil 
euros) como forma de apoio à realização da 2ª Edição do Greese Festival – No Tempo da 
Brilhantina, nos dias 8 e 9 de junho em Santiago do Cacém. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS:1 – O Greese Festival – No Tempo da Brilhantina, fomenta o 
desenvolvimento de novos públicos e assume-se como um projeto de interesse relevante para 
o município. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º do regime das autarquias locais aprovado pelo Lei 
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente Álvaro Beijinha e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos, Albano Pereira e Jaime Cáceres, eleito da CDU e dos 
Senhores Vereadores Óscar Ramos e Francisco de Sousa, eleitos do PS. ---------------------------  
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Uma abstenção, do Senhor Vereador Luis Santos, eleito da Coligação Santiago do Cacém 
Mais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Luís Santos foi feita a seguinte 
declaração de voto: “Sou a favor da realização do Festival, o qual correu bem no ano anterior, 
sendo que o meu sentido de voto tem a ver com o facto de não existirem critérios definidos 
para a atribuição destas verbas. ----------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2017/2018 – Junta de Freguesia de Santo André e 
União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água: Definição do Preço ao km a 
praticar -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Nº 2017/150.20.101/29, datado de 14/12/2017 da DEASS ----------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Jaime Cáceres -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar manutenção dos preços ao quilómetro praticados no ano letivo 
anterior, a saber: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
para a Junta de Freguesia de Santo André o valor de 0,67 € (sessenta e sete cêntimos) e para a 
União das Freguesias de São Domingos e Vale de Água o valor de 0,44 € (quarenta e quatro 
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – alínea gg) do número 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------  
Dois – Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; -------------------------------------------------------  
Três – Inexistência de viaturas municipais que possam assegurar, na totalidade e diretamente, 
a execução dos circuitos especiais no terreno;-----------------------------------------------------------  
Quatro – A disponibilidade manifestada pelas Juntas de Freguesia em causa para assegurarem 
este tipo de serviço. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: 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 quinze 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 
 

________________________________________________ 


