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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE 

TREZE DE JULHO DE DOIS MIL E DEZASSETE ------------------------------------------  

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

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e dezassete, 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, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----   

 

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Albano Pereira. 

 

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 e vinte 

e sete, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. 

 

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 

 

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

ASSUNTO: Cedência dos prédios urbano para fins não habitacionais, “C” e “D”, s itos no 

Parque Central de Vila Nova de Santo André ------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/300.50.201/368 da Secção de Aprovisionamento e Património. -  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: UM - Aprovar a cedência, a título gratuito, de dois espaços “C” e “D”, sitos no 

Parque Central de Vila Nova de Santo André, inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 

2748º e 2744º, respectivamente, da Freguesia de Santo André, para neles ser desenvolvida a 

actividade de comércio e serviços, à Associação INTERVIR.com. ---------------------------------  

DOIS - Aprovar a Minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre as partes, conforme 

documento que se anexa, o qual será dado como reproduzido na ata da reunião. -------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

2 – De acordo com o solicitado pela INTERVIR.com. ---------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Baile e Marchas Populares – Isenção de Taxas de Licenciamento Especial de 

Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO: Complexo desportivo do Clube em Ermidas Aldeia. ---------------------------  

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/50 e 

Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/42 de 27/06/2017.Informação nº 

9979/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/29/06/2017. -------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: Apoiar a realização de um Baile e Marchas Populares, promovido pelo Futebol 
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Clube Ermidense a realizar no Complexo desportivo do Clube em Ermidas Aldeia dia 17 de julho 

de 2017 das 21.30h 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€.------------------------  

FUNDAMENTOS: - O “Futebol Clube Ermidense”, tem por fins a promoção desportiva 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. --------  

- 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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA ZONA DE BRESCOS------------------- 

ASSUNTO: Bailes – Isenção de Taxas de Licenciamento de Recinto de Diversão e de  

Licenciamento Especial de Ruído.---------------------------------------------------------------------------- 

REFERÊNCIA: Proc. de Licenciamento Especial de Ruído - 2017/450.10.215/44,46,47,48 e 49 

e Licenciamento de Recinto Diversão Provisória-2017/450.10.221/37,38,39,40 e 41 de 

26/06/2017.Informação nº 8680/DCD-Divisão de Cultura e Desporto/14/06/2017. ----------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: Apoiar a realização de treze Bailes, promovidos pela Associação de Moradores 

da Zona de Brescos na sala de Convívio da Associação em Brescos de 15 de julho a 31 de 

dezembro de 2017, através da isenção do pagamento de taxas relativas ao Licenciamento das taxas 

de ruído e das taxas de Diversão Provisória no valor de 356,20€. ----------------------------------  

FUNDAMENTOS: - A ”Associação de Moradores da Zona de Brescos” ” tem por objecto o 

desenvolvimento nas áreas desportiva, recreativa, cultural e Social, bem como a melhoria das 

condições de vida e bem estar da População da Zona de Brescos. ---------------------------------  

- Para a prossecução dos seus objectivos, a associação propõe-se realizar actividades culturais, 

recreativas e desportivas e ocupação de tempos livres. ---------------------------------------------  

- 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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM-------------------------------------------- 

ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Arrendamento do Quiosque sito no Largo 

da Liberdade na Sonega.---------------------------------------------------------------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo 2017/300.50.201/380 da Secção de Aprovisionamento e Património. -  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: UM – Efectuar procedimento por Hasta Pública para adjudicação do direito ao 

arrendamento do Quiosque sito no Largo da Sonega no Cercal do Alentejo; -----------------------  

Dois: Aprovar as condições da Hasta Pública e o caderno de encargos da exploração do 

Quiosque, conforme documentos em anexo, documentos que serão dados como reproduzidos na 

ata da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------  

Três: Efectuar a Hasta Pública na reunião da Câmara Municipal do dia 27 de julho de 2017, pelas 

11,30 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 

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

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

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

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

ASSUNTO: Cedência de parcela de terreno.-------------------------------------------------------------- 

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 2017/300.50.201/144 de trinta e um de março da Secção de 

Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: Um - Aprovar a cedência de uma parcela de terreno, sita no Cercal do Alentejo, 

com a área de 4.250,00m², inscrita na matriz sob o artigo 26º da Secção Q, e descrita na CRPCA 

de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 02100/20090203, da freguesia do Cercal do Alentejo, a 

título gratuito, à Associação Equestre do Cercal do Alentejo, destinada à prática de equitação, 

organização e promoção de passeios e outros eventos relacionados com a actividade, pelo prazo de 

um ano, renovável automaticamente, por iguais períodos. -------------------------------------------  

Dois - Aprovar a minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Santiago 

do Cacém e a Associação Equestre do Cercal do Alentejo, conforme documento em anexo, o qual 

será dado como reproduzido na ata da reunião. ----------------------------------------------------  

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

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro; ----------------------------  

2 – De acordo com o solicitado pela Associação Equestre do Cercal do Alentejo, em 29 de março 

do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: ANTÓNIO SIMÕES MARTINS ---------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Águas Residuais, Resíduos Urbanos, 

aplicação do Consumo de Água no 3.º escalão e pagamento faseado após redução na fatura 

n.º 001/45831/2017 no valor de 245,47€, código consumidor 400912. 

LOCALIZAÇÃO: Rua 8 n.º 2, Vale da Eira, Ermidas-Sado.--------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/91 de 17/05/2017 da DAGF/AAAS. -----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 22,29 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, de 70,50€ 

na tarifa variável de Águas residuais, de 59,70 € na tarifa variável da Água (sem IVA) e 

pagamento faseado após redução. -----------------------------------------------------------------  

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: VALTER JOSÉ MALDONADO MATOS ---------------------------------------------- 
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ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e de Águas 

Residuais na fatura n.º 001/56630/2017 no valor de 517,93€, código consumidor 994144. 

LOCALIZAÇÃO: Rua 25 de Abril n.º 17 r/c, Cercal do Alentejo. --------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/350.30.001/14 de 13/06/2017 da DAGF/AAAS. -----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: Autorizar a redução de 66,93 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e de 159,30 

€ na tarifa variável da 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 

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

ASSUNTO: Vigilância da Praia da Fonte do Cortiço. --------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo 2017/300.20.001/2 de 19/05/2017 -Serviço de Salubridade e Espaços 

Verdes. --------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: Ratificação do acto administrativo proferido pelo Presidente da Câmara Municipal 

conforme despacho de 10/7/2017, apostos sobre a informação com registo interno 

nº 10953 de 10/07/2017, referente à Resolução de Protocolo com a Associação Resgate para 

vigilância da Praia da Fonte do Cortiço. ------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: I- De Facto: -----------------------------------------------------------------  

- O incumprimento/impossibilidade de cumprimento contratual, por eventual impossibilidade 

superveniente da Associação de Nadadores Salvadores RESGATE; -------------------------------  

- A necessidade urgente de garantir as condições de vigilância e segurança a banhistas na praia 

Fonte do Cortiço, medidas de segurança exigidas numa praia com galardão Bandeira Azul.---------  

II – De Direito: ------------------------------------------------------------------------------------  

O disposto no artigo 33º n. 1 alínea o) e u) e artigo 35º n. 3 do anexo I da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Apoio Financeiro para obras no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Santo 

André.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: GAP – Processo 2017/150.10.500/42. -----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo a estabelecer com a Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Santo André, em anexo, documento que será dado como reproduzido na 

ata da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A Associação Humanitária de Bombeiros de Santo André 

tem como principal área de atuação a freguesia de Santo André, com 75,71Km2 de território e uma 

população de cerca de 10 mil pessoas;-------------------------------------------------------------  

DOIS: As atuais instalações não reúnem as condições necessárias aos cerca de 50 Bombeiros, 

entre funcionários e voluntários; --------------------------------------------------------------------  

TRÊS: A Associação Humanitária dos Bombeiros de Santo André apresentou uma candidatura ao 

POSEUR (Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos), com vista 

à realização da obra de ampliação e remodelação do seu Quartel; ----------------------------------  

QUATRO: Essa candidatura foi aprovada, sendo financiada no montante máximo elegível de 

406.298,02€ com a contribuição do Fundo de Coesão de 345.353,32€;---------------------------  

QUINTA: Para a parte não financiada a Associação de Bombeiros tem procurado parceiros, 

junto das autarquias locais e sociedade civil da freguesia, que possibilitem a concretização do 

investimento total; ----------------------------------------------------------------------------------  

SEXTA: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém, reconhecendo a necessidade de dotar o 

Quartel de Bombeiros de Santo André de melhores condições físicas, que permitam condições mais 

adequadas ao desenvolvimento do meritório trabalho dos homens e mulheres daquela corporação, 

entendeu apoiar financeiramente, parte das obras atrás referidas, na parte não financiada pelo Fundo 

de Coesão, no montante máximo de 51.772,56€, através da celebração de Contrato de Apoio 

Financeiro, em anexo.------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS DE DIREITO: Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social e de interesse para o Município, conforme o previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33 do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, publicado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. -------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Oferta de publicações às Bibliotecas Municipais no mês de maio de dois mil e 

dezassete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 2017/300.10.004/22 de 22/06/2017 Divisão de Cultura e 

Desporto/Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo. ---------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aceitar e agradecer as publicações oferecidas às Bibliotecas Municipais descritas em 

relação anexa, documento que será dado como reproduzido na ata da reunião. ---------------------  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea j) do nº1 do artigo nº33 do regime jurídico das autarquias 

locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro e compete à Câmara Municipal, aceitar 

doações, legados e heranças a benefício de inventário. 

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 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.------------------------------------------------------ -----------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

pelas doze horas.--------------------------------------------------------------------------- -------   

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


