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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZASSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS -----------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos dezasseis dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

Beijinha, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo 

Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, Francisco Maria Carrajola de Sousa 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, às onze horas. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata número vinte e 

dois de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------  

O Senhor Presidente e o Senhor Vereador Paulo Gamito, não votaram por não terem estado 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------------  

ENTIDADE: VITOR MANUEL ROMÃO -----------------------------------------------------------  

ASSUNTOS: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e aplicação do 

consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/45518/2015 no valor de 1.020,13€  --------  

LOCALIZAÇÃO: Charneca Vale Rainha Caixa Postal 2518, Santiago do Cacém --------------  

REFERÊNCIA: Processo número cento e quarenta e três da Área Administrativa de Águas e 

Saneamento da Divisão de Administração Geral e Financeira. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 118,83€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e 

redução de 458,19 na tarifa variável da Água (sem IVA). ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 

águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de água consumida, e que parte da água 

perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 

produzidos.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 

predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 

utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar o 

impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação anómala. 

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ENTIDADE: VITÓRIA FUTEBOL CLUBE ERMIDENSE  ------------------------------------  

ASSUNTO: Baile – Isenção de taxas -------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Proc.37/SAC/DCD/16. 32.1.2 e Proc. 27/TL/ DIVERSÃO 

PROVISÓRIA/59   ------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------   

PROPOSTA: Apoiar a realização de uma Baile, promovido pelo Vitória Futebol Clube 

Ermidense no Parque de Jogos do Jardim em Ermidas-Sado a realizar no dia 18 de Junho de 

2016 das 21h às 04h, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento 

das taxas de Ruído e das taxas de Diversão Provisória no valor de 27.40€.    ----------------------  
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FUNDAMENTOS: De Facto:- O Vitória Futebol Clube Ermidense, tem por fins a promoção 

desportiva e cultural dos seus associados e população em geral, através da educação cívica, 

desportiva e da acção cultural e recreativa, contribuindo assim para a formação integral do 

indivíduo na sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------  

De Direito:- É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no nº 2 do artº6º do regulamento Municipal de Taxas. --------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM   -----------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso da competência delegada ------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 8/DTAET/SAL, de dois mil e dezasseis, da Secção de 

Administração Urbanística.   -------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO: da Informação de acordo com o despacho da Senhora 

Vereadora da Gestão Urbanística de 08.05.2014. -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ENTIDADE: ASAS – ACADEMIA SÉNIOR DE ARTES E SABERES DE SANTO 

ANDRÉ  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba  -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André  --------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 34/SAC/DCD/2016 com o Processo nº 41/SAC/DCD/2016 – 

32.1.2 do Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural  -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ------------------------------------------  

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 810,00 (oitocentos e dez 

euros) para a ASAS-Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André, como forma de 

apoio às atividades a desenvolver em 2016.  ----------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A ASAS tem como objeto a promoção do desenvolvimento pessoal e social dos cidadãos 

particularmente do grupo etário maior de 50 anos, nas áreas culturais, educativa, social e 

outras, contribuindo para a manutenção da qualidade de vida, aprendizagem lúdica e 

desinteressada, bem estar e participação cívica de todos os que se encontram já retirados das 

suas atividades profissionais.  ----------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 

Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. -----------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------------  

JUSTIFICAÇÃO DE VOTO:O Senhor Vereador Paulo Gamito justificou o seu sentido de 

voto, referindo que continua a não perceber qual é o critério para a atribuição de verbas a 

instituições sem ser de características desportivas, pelo que irá continuar a abster-se nestas 

propostas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  ----------------------  

ASSUNTO: Transferência de verbas relativas ao ano de 2016 para o I.C.E – Instituto 

das Comunidades Educativas  --------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: SR.23.13.2, informação nº 96/DEASS/2016 de 2016/06/06.  -----------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 

1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros), com o objectivo de fazer face às despesas de 

funcionamento, para o ano de 2016.  -------------------------------------------------------------------  

2. Transferir a verba de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que a 

Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do Projecto 

“Quinta da Educação e Ambiente”.  -------------------------------------------------------------------  

Valor total a cabimentar: 3.750,00€ (três mil setecentos e cinquenta euros)  ---------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Aliena u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro 

de 2013.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. O protocolo de colaboração no âmbito da Quinta da Educação e Ambiente da Lagoa de 

Santo André, estabelecido entre a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, ICE –Instituto 

das Comunidades Educativas, ICNB – Instituto de Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (actual ICNF-Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) e Junta de 

Freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Os apoios financeiros prestados desde o ano de 2001. ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA   ------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verbas   ---------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santo André  ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 88/2016 da Divisão de 

Cultura e Desporto.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas  ----------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a 

Associação Litoral Aventura, como apoio na organização da 11ª Edição da Limpeza das 

Praias de Santo André e Areias Brancas.  ---------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 

desenvolvimento das suas atividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto da 

população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado pelo 

uso desordenado e irresponsável da orla marítima e que visa na sua essência atingir os 

seguintes objectivos.  -------------------------------------------------------------------------------------  

-Na consciencialização da população sobre a importância de depositar o lixo nos locais 

adequados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Na conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e proteção do 

Património Paisagístico.  ---------------------------------------------------------------------------------  

-Proporcionar o envolvimento dos adolescentes do Concelho para que eles próprios também 

se consciencializem sobre a importância desta problemática.  --------------------------------------  

2. Ao abrigo da alínea u) do artº 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por maioria, com seis votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU, e dos 

Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do PS. -----------------------  

Uma abstenção, do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------------------------  

ASSUNTO: Protocolo com a Associação AMB3E para a disponibilização de 

equipamentos de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos (REEE) e resíduos de pilhas 

e acumuladores (RPA) designados “Ponto Eletrão”   ----------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  --------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 174/DCL/SC/16  ------------------------------------------------------------   

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira  ----------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Protocolo com a associação de direito privado sem fins 

lucrativos AMB3E, o qual visa regular as recolhas de REEE e RPA a que a AMB3E 

procederá nas instalações dos mercados municipais de Santiago do Cacém e Vila Nova de 

Santo André.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Para facilitar aos munícipes o acesso a contentores adequados 

para a deposição deste fluxo de resíduos, uma solução de proximidade que facilitará a entrega 

de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, os quais serão recolhidos e encaminhados 

para valorização através do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos de Equipamentos 

Elétricos e Eletrónicos, gerido pela Amb3E.  ----------------------------------------------------------  

De Direito: Ao abrigo do Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene 

Urbana de Santiago do Cacém que define as regras a que deve obedecer a prestação do serviço 

de Gestão de Resíduos Urbanos no Município de Santiago do Cacém, bem como a gestão de 

Resíduos de Resíduo de Equipamento Elétrico e Eletrónico (REEE´s) sob sua 

responsabilidade.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Durante a reunião o respetivo Secretária substituta 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, Maria Helena Gonçalves 

Gamito Silvestre Lourenço, Técnica Superior na Divisão de Administração Geral e Financeira 

e pelo Senhor Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------  ------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 

reunião pelas doze horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------

----------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 

 

 

________________________________________________ 


