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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE VINTE E 
CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio 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, 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 da Senhora Vereadora Margarida Santos, em férias. ----------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente Álvaro Beijinha, às onze horas. ---------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Paulo Gamito não votou, por não ter estado presente, na reunião. -------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Fundo de caixa – Fundo afeto à SANTIAGRO 2017 ----------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
PROPOSTA:1 - Aprovar o fundo de caixa afeto à SANTIAGRO 2017, no valor de 5.500€, 
visando exclusivamente facilitar trocos nas cobranças efetuadas. ------------------------------------- 
2-O fundo de caixa será reposto na tesouraria dia 29 de maio. ---------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o ponto 2.9.10.1.1. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de 
fevereiro (POCAL). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL – CIMAL ------------------- 
ASSUNTO: Relatório de Gestão e Contas 2016------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/150.10.702/27 – GAP -------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório de Gestão e Contas 2016, aprovado pelo Conselho 
Intermunicipal em 23/03/2017 e pela Assembleia Intermunicipal em 12/04/2017. -------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Agradecimento pelo apoio logístico prestado na organização da festa de 
comemoração do 1.º de Maio/2017 -------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 201/950.20.300/5 – GAP ------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pela Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo, no qual agradecem à Câmara Municipal de 
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Santiago do Cacém todo o apoio logístico prestado na organização da festa de 
comemoração do 1.º de Maio/2017, na Barragem de Campilhas. ------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração de Local das Reuniões de Câmara Ordinárias ---------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/150.20.001/3 de 07/04/2017 – GAP -------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do Despacho n.º 6388 de 22/05/2017, sobre a alteração 
do local para a realização das reuniões ordinárias de: - 01 de junho – realiza-se na Sala de 
Sessões da Sede do Município pelas 11h00; - 08 de junho – realiza-se na Sede da Junta de 
Freguesia de Ermidas, pelas 11h00; - 22 de junho – realiza-se na Delegação da União de 
Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, em Santa Cruz, 
pelas 11h00; - 29 de junho – realiza-se na Biblioteca Municipal Manuel José do Tojal em Vila 
Nova de Santo André na Freguesia Santo André, pelas 11h00. ----------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: EDÍFICIO DOS ANTIGOS PAÇOS MUNICIPAIS ------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.50.201/65, do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a cedência por Contrato de Comodato, do edifício dos Antigos Paços 
Municipais, sito em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo 2 
182º, da União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, 
e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Santiago do 
Cacém sob a ficha n.º 00241/240985, da referida união de freguesias, à Fundação Caixa 
Agrícola Costa Azul, com a finalidade de desenvolver os seus fins estatutários, nos termos e 
condições da Minuta de Contrato de Comodato que se anexa. ---------------------------------------- 
FUNDAMENTOS DE FACTO: a) Foi solicitado pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Costa 
Azul, CRL, através de ofício datado de 08 de fevereiro de 2017, com a referência 
CADM/82.2017/MRP, a cedência, através da celebração de protocolo, do Edifício dos 
antigos Paços Municipais; ---------------------------------------------------------------------------------------- 
b) A Caixa de Crédito Agrícola Mutuo da Costa Azul, CRL, constituiu através de escritura 
lavrada em 24 de março de 2017 a “Fundação Caixa Agrícola Costa Azul”; ------------------------- 
c) A referida Fundação tem como objeto social a promoção do mutualismo, da economia 
social e todas as manifestações de solidariedade social, bem como promover ações de 
caráter cultural, educativo, artístico, social e filantrópico; ---------------------------------------------- 
d) Para os fins mencionados em c), a Fundação propõe-se conceder prémios, bolsas de 
estudo e/ou subsídios que sejam meritórios de apoio, mas, também, conceder apoio a todas 
as iniciativas, locais e regionais, quer de entidades privadas, quer de meros particulares, que 
se revistam de especial interesse para a região e para o desenvolvimento cultural, 
educativo, artístico e social; ------------------------------------------------------------------------------------- 
e) A Fundação propõe-se desenvolver as atividades referidas em c) e d), com especial 
acuidade, no Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------------ 
f) A Fundação não dispõe de qualquer imóvel cujas instalações possam satisfazer, em pleno, 
os fins a que se propõe; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
g) O Município de Santiago do Cacém, reconhecendo a importância e mérito da iniciativa, 
pretende contribuir, de forma ativa, para a instituição da fundação; --------------------------------- 
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h) O Edifício dos antigos Paços Municipais, sito na Praça Conde do Bracial em Santiago do 
Cacém, inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo 2 182º, da União de freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e descrito na Conservatória do 
Registo Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 
00241/240985, da referida união de freguesias, encontra-se devoluto desde há vários anos 
e é constituído por R/C, 1.º andar, dependências, cavalariças, sanitários e quintal, numa 
área total de 429,00 m2; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
i) O Município de Santiago do Cacém ficará com a faculdade de solicitar à Fundação a 
disponibilização dum espaço próprio para que nele possa realizar quaisquer eventos 
socioculturais, educativos ou filantrópicos. ----------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS DE DIREITO: a) Compete à Câmara Municipal onerar bens imóveis de valor 
até 1000 vezes a RMMG, de acordo com o previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural ou outra de 
interesse para o município, conforme o previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
regime citado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------------------------------- 
Dois votos contra, dos Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos 
do PS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ----------------------------------- 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS, foi 
apresentada a seguinte “Declaração de voto: Posição sobre o imóvel junto do Pelourinho – 
Antigo Edifício Paços do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Partido Socialista está a elaborar um estudo para a recuperação e utilização do edifício 
antigo da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Assumimos de forma clara a urgência na paragem da degradação deste edifício. Tomaremos 
todas as medidas para a sua recuperação no mais curto espaço de tempo possível. Sem 
perda de alguns espaços e serviços poderem ser cedidos e explorados por particulares, a 
posse e responsabilidade de todo o processo deste edifício, para já, é da Câmara Municipal. - 
Assim, e no sentido de evitarmos gerar entropia junto dos eleitores e respeitosos cidadãos, 
agradecemos que parem qualquer tipo de opção em colocarem o edifício na mão de 
privados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qualquer opção contrária, ao que consideramos do mais elementar respeito em manter o 
edifício na posse da Câmara Municipal, logo que existam condições, o Partido Socialista tudo 
fará para reverter a situação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Certos de que iremos divergir em muitas situações e, naturalmente, partilhar em muitas 
matérias, contamos com o bom senso e que tenham em consideração a nossa opção pela 
defesa deste património de todos nós. ----------------------------------------------------------------------- 
A degradação em que se encontra é de facto muito adiantada. Mas não vão ser alguns 
meses que vão fazer diferença acentuada.” ----------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD, foi feita a seguinte declaração de voto: 
“Não estando contra a decisão do Município e a entidade envolvida, parece-me que havia 
duas ou três questões que deviam ficar salvaguardadas no Contrato, o qual é muito vago, 
nomeadamente no que respeita a realização de atividades municipais naquele espaço, não 
existindo um compromisso. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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É meritório que uma entidade privada queira investir naquele espaço, no sentido de o 
deixar em melhores condições.” -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Consolidação das mobilidades intercarreiras e intercategorias ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/250.20.600/DGRH ------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a consolidação das seguintes mobilidades intercarreiras: ---------------- 
_ Da carreira e categoria de Assistente Técnico, para a carreira de Assistente Operacional e 
categoria de Encarregado Operacional: Dário Vilhena Lopes Cândido. ------------------------------- 
_ Da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a carreira e categoria de Assistente 
Técnico: Bruno Miguel Sabino Cardoso; Maria Helena Flores Costa; Maria da Fé Costa Saúde. 
_ Da carreira e categoria de Assistente Técnico, para a carreira e categoria de Técnico 
Superior: Paulo Jorge Lourenço da Silva; Ana Margarida Pereira de Sousa Valentim Peredo; 
Carla Maria Quintas Lopes da Fonseca; Maria Teresa dos Santos Pereira Chaves; Sílvia 
Cristina Varela de Matos; Gabriela Maria Caiadas. -------------------------------------------------------- 
_ Da carreira de Assistente Técnico e categoria de Coordenador Técnico, para a carreira e 
categoria de Técnico Superior: Octávio José Palminha Gonçalves. ------------------------------------ 
_ Da carreira de Técnico de Informática, para a carreira de Especialista de Informática: -------- 
Bruno Alexandre da Silva Moreira. ---------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar a consolidação das seguintes mobilidades intercategorias: ------------------------------- 
_ Da carreira e categoria de Assistente Operacional, para a categoria de Encarregado 
Operacional: David José Henriques Arsénio; José Rodrigues Pereira de Almeida. ----------------- 
_ Da carreira de Assistente Técnico e categoria de Encarregado Operacional, para a 
categoria de Encarregado Geral Operacional: Virgílio Francisco Matos Gonçalves. --------------- 
FUNDAMENTOS: De facto: A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do mesmo 
órgão ou serviço ou entre dois órgãos ou serviços pode consolidar-se definitivamente, desde 
que reunidas as condições previstas na lei. ------------------------------------------------------------------ 
De direito: Ao abrigo do disposto no artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 
de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra - 
Pavimentações de Vias Municipais --------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/4, de 13/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras. (Processo 01.08.02/DPO/17 - papel) ----------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
PROPOSTA: UM – Aprovar como representante do dono de obra e diretora de fiscalização 
da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, Técnica Superior. -------------------------------------------- 
DOIS – Aprovar que a diretora de fiscalização represente o dono de obra, nas vistorias que 
seja necessário realizar para efeitos de receção da obra, verificação de anomalias e 
libertação de garantias. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRÊS - Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Cláudia Rita da Silva Jorge, 
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Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 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: Plano de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento e Cronograma 
Financeiro - Pavimentações de Vias Municipais ----------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.001/4, de 13/03/2017, da Divisão de Projeto e 
Obras. (Processo 01.08.02/DPO/17 - papel) ----------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, equipamentos e 
cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, Construções J.J.R. & Filhos, S.A., para 
a execução da obra em referência. ---------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Apoio à iniciativa “Tasquinhas do Vilas”------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André ------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/300.50.201/43/ Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo -------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Aprovação do apoio à iniciativa “Tasquinhas do Villas”, nos termos da proposta 
de contrato em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De facto: 1- O edifício designado por Mercado Municipal encontra-se 
integrado no domínio privado do Município; --------------------------------------------------------------- 
2- Os titulares dos direitos de exploração das Bancas do Mercado Municipal de Vila Nova de 
Santo André autorizaram a realização do evento “Tasquinhas do Vilas”, bem como a 
utilização dessas bancas; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Os titulares dos direitos de exploração das bancas do mercado municipal poderão, 
durante a iniciativa, comercializar os produtos frescos e fornecerão os outros agentes 
económicos intervenientes, fomentando assim, a sua atividade enquanto comerciantes do 
mercado municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4- Considerando o interesse económico, cultural e turístico da proposta/ iniciativa 
apresentada pela empresa Tekvantiber Restauração Lda. e pela empresária em nome 
individual Maria José da Cruz Scheibner; --------------------------------------------------------------------- 
5- Entende-se essa proposta como vantajosa para os agentes económicos do Município; ------ 
6- Trata-se de uma iniciativa aberta à possibilidade de participação de todos os agentes 
económicos e associações sediadas no Município. -------------------------------------------------------- 
7- A iniciativa irá atrair visitantes ao município e dinamizará o mercado municipal; -------------- 
8- A iniciativa potencia a divulgação da imagem e características turísticas do Município; ------ 
9- O evento proporcionará uma mostra de produtos regionais e locais, ao nível 
gastronómico, artesanal e cultural; ---------------------------------------------------------------------------- 
10- O evento envolverá a participação das Associações existentes no Município; ----------------- 
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1- Face ao sucesso obtido no ano transato, pretende-se desta forma continuar a dinamizar a 
iniciativa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De direito: 1- O disposto nas alíneas ee) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do anexo I da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOSÉ FRANCISCO NUNES ------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Receção definitiva das Obras de Urbanização e libertação da Garantia Bancária 
n.º 72005681961, emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL. ---------- 
LOCALIZAÇÃO: Castanheirinha – Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 23/2008 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento n.º 2661 de 11/10/2016. ---------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da garantia 
bancária n.º 72005681961 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, 
no valor ainda cativo de 4.915,00€ (quatro mil novecentos e quinze euros. ------------------------ 
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infraestruturas 
correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º 72005681961 
emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, no valor de 49.150,00€ 
(quarenta e nove mil cento e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------ 
Por deliberação de câmara de 21/04/2011 foi aprovada a receção provisória das obras de 
urbanização, ficando cativo o valor de 4.915,00€ (quatro mil novecentos e quinze euros). ----- 
Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, houve deslocação 
da equipa técnica ao local, a fim de examinar as obras em causa, em presença dos 
correspondentes projetos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos 
técnicos, tendo sido verificado que estão reunidas as condições para a receção definitiva das 
obras de urbanização. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consta do processo certificado de inspeção de redes e ramais emitido por Entidade 
Inspetora reconhecida pela DGEG que atesta que a rede e ramais de distribuição de gás se 
encontram em conformidade (Certificado de Inspeção n.º 301340/2016 de 27/06/2016). ----- 
Conta do processo parecer técnico que certifica que a instalação (Posto de garrafas) reúne 
as condições para a receção definitiva. ----------------------------------------------------------------------- 
Consta do processo certificado de entidade gestora de redes de infraestruturas de 
Telecomunicações (NITU_S_125390) e certificado de entidade gestora da rede de 
Eletricidade (Carta 96/16/DRCS da EDP Distribuição de 11/04/2016). -------------------------------- 
Relativamente às redes de águas e águas residuais do loteamento, também se encontram 
em condições para efetuar a sua receção definitiva. ------------------------------------------------------ 
Assim, tendo em conta o parecer técnico emitido e constante no processo, considera-se que 
estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização e a 
libertação da garantia bancária n.º 72005681961 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo da Costa Azul, CRL, no valor ainda cativo de 4.915,00€ (quatro mil novecentos e 
quinze euros), referentes a 10% do valor da garantia bancária inicial, em conformidade com 
o n.º 5 do art.º 54.º do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro na sua redação atual. ------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------- 
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ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e Águas Residuais na 
fatura n.º 001/34872/2017 no valor de 4876,75€. ------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Escola Frei André da Veiga, Estrada de Santa Cruz, em Santiago do Cacém. 
REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/49 de 05/05/2017 da DAGF/AAAS. ----------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha. ------------------------ 
PROPOSTA: Autorizar a redução de 758,92€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução de 1517,83€ na tarifa variável de Águas Residuais. -------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da 
água perdida não retoma à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a 
atenuar o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma 
situação anómala. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSISVET – ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, LDA ----------------------------------------------- 
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de águas residuais na fatura nº 
001/10688/2017, no valor 869,30€, código do consumidor 200209 - Retificação da 
designação da tarifa ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Zona de Industria Ligeira, Lote 2, em Santiago Do Cacém. -------------------------- 
REFERÊNCIA: Processos número trinta e dois e 350.30.001/20 da área Administrativa de 
Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Álvaro Beijinha --------------------------------------- 
PROPOSTA: Retificar a deliberação da Câmara Municipal de 02 de março de 2017, no que 
refere à designação da tarifa sujeita a redução, a qual deve ser na tarifa variável de águas 
residuais, em vez de tarifa variável de Água (sem IVA), como por lapso foi indicado. ------------ 
FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da 
água perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de 
rotura na rede predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua 
totalidade pelos utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de 
forma a atenuar o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma 
situação anómala. Assim o consumo de água excedente deverá ser faturado no 3.º escalão, 
o que não será tido em conta uma vez que se trata de tarifário de Comércio que têm escalão 
único.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com base no histórico de consumos das leituras reais do consumidor, estima-se que o 
mesmo tem um consumo diário de 0,86 m3, o que significa que em 94 dias (n.º de dias 
faturados na fatura reclamada) o consumo normal seria de 81 m3, o qual deverá ser sujeito 
ao débito da componente variável de Águas Residuais. Note-se que, a componente variável 
do tarifário de comércio de Resíduos Urbanos só é debitado até 25m3 (limite do 4.º 
escalão), uma vez que o 5.º escalão (mais de 25 m3) tem valor de 0€/m3. Desta forma, e 
atendendo à média apurada do consumo normal deste consumidor de 81 m3, considera-se 
de não haver lugar a crédito desta tarifa. -------------------------------------------------------------------- 
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Nos termos do artigo 174º do Código de Procedimento Administrativo ----------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUBE ABELENSE -------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Atribuição de apoio financeiro para aquisição de equipamento desportivo -------- 
LOCALIZAÇÃO: Abela --------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 2017/850.10.003/5 de 14/03/2017 Serviço Municipal de Desporto ---------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de 250,00€ (Duzentos e cinquenta euros) para apoio à 
aquisição de equipamento desportivo para as atividades realizadas pelo clube. ------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de iniciativas 
desportivas, decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da atividade física e 
desportiva junto da população. -------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo três do Senhor Presidente e dos 
Senhores Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dois dos 
Senhores Vereadores Francisco de Sousa e Daniela Martins, eleitos do PS. ------------------------- 
Uma abstenção do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ----------------------------------- 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido de voto, 
referindo que continuava a não perceber qual era o critério para a atribuição de verbas a 
instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 
propostas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido 
lida em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os 
efeitos do artigo 57º, nºs 3 e 4 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis 
Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor 
Álvaro Beijinha, Presidente da Câmara Municipal.------------------------------------------------------ --- 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e quarenta minutos.-------------------------------------------------------------
-------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
O Presidente da Câmara Municipal 
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