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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZASSETE DE JULHO DE DOIS MIL E CATORZE ------------------------------------  

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

Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e catorze, 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, Norberto Valente Barradas, Francisco Maria Carrajola de Sousa e 

Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. ------------------------------------------  

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

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 aprovação a ata número vinte e 

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

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

-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Paulo 

Gamito, (em férias). -----------------------------------------------------------------------------------------   

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

------------------------------------ ANTES DA ORDEM DO DIA  ----------------------------------- -- 
SUSPENSÃO DE MANDATO ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de novo pedido de suspensão do mandato por mais 

trinta dias (de dezassete de julho a dezasseis de agosto de dois mil e catorze) apresentado pela 

Senhora Vereadora Daniela Martins, em conformidade com o previsto no artigo 78º. da Lei nº 

169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro.----------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE SÃO DOMINGOS -------------------------------------------  

ASSUNTO: Agradecimento da colaboração do Mastro de São Pedro--------------------------  

LOCALIZAÇÃO: São Domingos  ----------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: do agradecimento da Casa do Povo de São Domingos pela 

colaboração prestada pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no empréstimo de Palco 

para a realização do Mastro de São Pedro nos dias 28 e 29 de junho de 2014. ---------------------  

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

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

ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 

/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO: do Relatório da Evolução orçamental do Município do 2º 

trimestre de 2014, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. ----  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: AHBVA – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ALVALADE --------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de parecer para instrução do processo de Estatuto de Utilidade 

Pública --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo GAP --------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Emitir parecer favorável ao reconhecimento para a utilidade pública, à 

AHBVA – Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade.  -------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Ao longo dos 12 anos de existência, a AHBVA tem dado um 

contributo muito importante para o desenvolvimento da região, junto da comunidade, 

assegurando o apoio e o socorro das populações, tanto do concelho de Santiago do Cacém 

como também dos concelhos vizinhos. -------------------------------------------------------------------  

A AHBVA colabora com o Município de Santiago do Cacém, desde o início da sua atividade, 

no transporte escolar de crianças, assim como no transporte de pessoas com mobilidade 

reduzida, bem como o papel de relevo na formação social de vários jovens que integram hoje 

o Corpo de Bombeiros da AHBVA. ----------------------------------------------------------------------  

2. Nos termos do nº 3 do artigo 5º do Decreto Lei nº 460/77, de 7 de novembro. -----------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência da Antiga Escola Primária de Foros da Quinta -------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 04-03.09/2014 do Serviço de Aprovisionamento e Património 

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

PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência da antiga Escola Primária de Foros da Quinta, em Santo 

André, a título gratuito, para nela funcionar a sede do Grupo Motard D.O.R. ---------------------  

2. Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, conforme documento em anexo. ----------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea g) do nº 1 do artº 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de Sala no Antigo Colégio de S. José --------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 03-03.09/2014 do Serviço de Aprovisionamento e Património 

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

PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência de uma sala no antigo Colégio de S. José em Santiago do 

Cacém, a título gratuito, para nela funcionar a sede do Hockey Club Santiago. -------------------  

2. Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato, conforme documento em anexo. ----------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea g) do nº 1 do artº 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MARIA ODETE DA CONCEIÇÃO SERRANO ----------------------------------  

ASSUNTO: Indeminização relativa à aquisição de tampa da caixa do contador de água 

LOCALIZAÇÃO: Rua 31 nº 29 – Ermidas Sado -----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número cinquenta de dois mil e catorze e Informação número 

cento e cinco de dois mil e catorze da Divisão de Projeto e Obras. ----------------------------------  

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

PROPOSTA: Indemnizar a Senhora Maria Odete da Conceição Serrano no valor de 18,62 €, 

relativo a aquisição de tampa da caixa do contador de água. ------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: A avaria do contador de água obrigou à sua substituição. Esta 

substituição foi efetuada pelo Funcionário, Senhor Renato Raposo, que no decorrer dos 

trabalhos, e alheio ao sucedido, partiu a respetiva tampa, procedendo a munícipe à aquisição 

de uma nova. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: JÚLIA MARIA ROSA ------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da fatura de execução de ramal nº 

002/3053 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Vila Rosas, Sonega, Cercal do Alentejo --------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da 

Divisão de Administração e Finanças. --------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar o pagamento em seis prestações da fatura de execução de ramal 

domiciliário de água nº 002/3053 no valor de 1013,36 €. ---------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido. ------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO MARIA CARMINHO ----------------------------------------------------  

ASSUNTO: Venda da habitação número oito do Bairro dos Dezasseis Fogos ----------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 01-12.01/2014 do Serviço de Aprovisionamento e Património 

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

PROPOSTA: 1. Vender em propriedade plena o prédio urbano correspondente à habitação 

número oito, do Bairro dos Dezasseis Fogos em Alvalade, inscrito na matriz sob o artigo 962º, 

fração “D” da freguesia de Alvalade, ao senhor António Maria Carminho, Arrendatário da 

referida fração. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Efetuar a venda pelo preço de 24.131,56 € (vinte e quatro mil cento e trinta e um euros e 

cinquenta e seis cêntimos), com o pagamento a pronto no ato da escritura. ------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea g) do nº 1 do artigo 33 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela lei 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada. -----------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número 11/DOGU/SAL, de dois mil e catorze, 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. -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: GRUPO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE S. DOMINGOS ------------------  

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

LOCALIZAÇÃO: S. Domingos -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 44/SAC/DCD/2014 com o Processo nº 29/SAC/DCD/2014 

da Divisão de Cultura e Desporto. ------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas 

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 607,50 € (seiscentos e sete 

euros e cinquenta cêntimos) para o Grupo de Animação Cultural de S. Domingos como forma 

de apoio às atividades a desenvolver em 2014. ---------------------------------------------------------  

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

2. O Grupo de Animação Cultural de S. Domingos é uma associação sem fins lucrativos com 

o objetivo de fomentar a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados e de 

toda a população da área geográfica onde se situa. -----------------------------------------------------  

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

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

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

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 da 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 Presidente da Câmara. ---------------------------------------------------  ------  

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

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

reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos.--------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 


