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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE ONZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E CATORZE ---------------------------------------  

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

Aos onze dias do mês de setembro 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, 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 do Senhor Vereador Norberto Barradas. ------------------------------------  

Não se tendo apresentado para substituir a Senhora Vereadora Daniela Martins, eleita do PS,  

o eleito que se segue na lista do Partido Socialista. -----------------------------------------------------  

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

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 trinta e 

três de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor 

Presidente por não ter estado presente. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Norberto Barradas. ------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

ASSUNTO: Relatório Semestral do Auditor Externo sobre a situação económica e 

financeira do Município ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: UM – Dar conhecimento do relatório semestral sobre a situação económica e 

financeira do Município relativo ao 1º semestre de 2014, apresentado pelo auditor externo que 

procede anualmente à revisão legal de contas. ----------------------------------------------------------  

DOIS – Remeter à Assembleia Municipal para conhecimento.  --------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Em conformidade com o previsto na alínea d) do nº 2 do artigo 77º da 

Lei 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Cedência de Alojamento a Estagiárias do Curso de Medicina da 

Universidade do Algarve. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 07-03.01/2014 do Serviço de Património. --------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Que a Câmara Municipal ratifique o meu despacho datado de 8 de 

setembro de 2014, que determinou a celebração de um Contrato por Comodato, da Fração 

“G”, do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º da freguesia de Santiago do 

Cacém, correspondente ao 3º Esquerdo do Bloco C, sito na Praceta dos Bombeiros 
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Voluntários, em Santiago do Cacém, aos senhores Sérgio Marques Esteves e Luís Miguel 

Jacob de Assis Pires.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS – Dar conhecimento do Contrato de Comodato, conforme documento em anexo. --------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o nº 3 do art.º 35 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: Doação de frangos – AVIBOM ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo 14.4.5-1 Iniciativas Promovidas / Divisão de Sustentabilidade e 

Competitividade do Território. ----------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM – Ratificar o despacho da Vice-Presidente datado de 5 de setembro de 

2014, no sentido de aceitar a doação de 41,10 Kg de frango, no valor de 110,66 € (cento e dez 

euros e sessenta e seis cêntimos) efetuada pela empresa AVIBOM. ---------------------------------  

DOIS – Agradecer a oferta à empresa AVIBOM. ------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De Facto: Garantir a realização de refeições para as equipas de 

montagem, produção e artistas do programa “Somos Portugal” emitido em direto, no âmbito 

da realização da Feira do Montante 2014; ---------------------------------------------------------------  

De Direito: De acordo com o nº 3 do art.º 35 e da alínea j) 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Reclassificação como monumento nacional (MN) a “Área do Castelo Velho 

com as ruínas da cidade romana adjacente”, classificado como imóvel de interesse 

público (IIP) e a respetiva redenominação para “Ruínas Romanas de Miróbriga”, 

concelho de Santiago do Cacém. – Proposta de regulamento da Zona Especial de 

Proteção (ZEP) e a respetiva republicação.  ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 48/2014 datado de 03/09/2014 em nome de Município de 

Santiago do Cacém, e informação n.º 198/DOGU/2014 de 08/08/2014.  ---------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a proposta de reclassificação como monumento nacional e alterar a 

designação oficial para “Ruínas Romanas de Miróbriga”, atualmente imóvel de Interesse 

Público e até agora, oficialmente designado como “Área do Castelo Velho com as ruínas da 

cidade romana adjacente”. ----------------------------------------------------------------------------------  

2- Aprovar a proposta de regulamento da Zona Especial de Proteção (ZEP) e a respetiva 

republicação (mantendo os limites atuais), de acordo com a proposta remetida pela DRCA, 

através do ofício n.º 198/DSBC/2014, de 08/07/2014, e que constitui elemento instrutório do 

presente processo.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Considera-se que a mesma contém os princípios que devem reger a 

salvaguarda do património arqueológico do local, quer da área classificada, quer da 

envolvente que foi determinada como área mais sensível pelo que, se popõe a sua aceitação. -

2- Nos termos do previsto nos artigos 15.º, 16.º e 18.º da Lei de Bases do Património Cultural 

(aprovada pela Lei n.º 107/2001, de 08/09), artigos 41.º e 42.º do Decreto Lei n.º 309/2009, de 

23/10, e alínea t), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12/09.  ---------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2014-09-11                                                                                                        Pág. 3 

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

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

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

ENTIDADE: FREGUESIA DE S. FRANCISCO DA SERRA. ----------------------------------  

ASSUNTO: Antiga Escola Primária de S. Francisco da Serra – Cessação de contrato de 

comodato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03.09-05/DAGF/SAP/2011.-------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a cessação do Contrato de Comodato celebrado em 05 de janeiro 

de 2011, entre o Município de Santiago do Cacém e a Freguesia de S. Francisco da Serra, 

relativo à cedência da antiga Escola Primária de S. Francisco da Serra, com efeitos a partir 

desta data. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Conforme o solicitado pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de S. Francisco da Serra. ------------------------------------------------------------------------------------  

2 - 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. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Antiga Escola Primária de S. Francisco da Serra – Cedência das instalações.  

LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. ---------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 03.09-05/DAGF/SAP/2014. ------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1 – Aprovar a cedência a título gratuito da antiga Escola Primária de S. 

Francisco da Serra, sita na freguesia de S. Francisco da Serra, no Município de Santiago do 

Cacém, inscrita na matriz predial sob o artigo 520º, da referida freguesia, ao Moto Clube “Os 

Alarves”, destinada à instalação da sua Sede social, e ao desenvolvimento das atividades 

previstas nos seus Estatutos. -------------------------------------------------------------------------------  

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

FUNDAMENTOS: 1 - Conforme o solicitado pelo Grupo Motard “Os Alarves”. ---------------  

2 - 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. ---------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência do Lote 1 do Loteamento Municipal Lar Residencial de Alvalade. 

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

REFERÊNCIA: Processo nº 01-02.04 de dois mil e onze da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Alterar o ponto 1 da Deliberação da Câmara de trinta e um de março de dois 

mil e onze, no sentido de passar a constar que o lote a ceder à Casa do Povo de Alvalade, para 

construção do Lar de Idosos, tem a área de 9.087,75m², está inscrito na matriz predial sob o 

artigo 2217º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Automóvel de 

Santiago do Cacém sob o nº 1706/20101025; -----------------------------------------------------------  

2. Mantém-se as condições de cedência anteriormente aprovadas; -----------------------------------  
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3. Dar conhecimento à Assembleia Municipal, tendo em conta que esta já declarou o interesse 

público das edificações a erigir no lote por deliberação de 19 de abril de 2011, com base na 

área inicial do lote. ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1- Na sequência da Deliberação de Câmara de dois de janeiro de dois mil 

e catorze, que aprova a alteração ao Loteamento Municipal de Lar Residencial de Idosos.  -----  

2 - 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.  --------------------------------------------------------  

3 – Conforme o solicitado pela Casa do Povo de Alvalade. -------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transporte de Refeições assegurado pelas Juntas de Freguesia de Ermidas 

Sado, Cercal do Alentejo e União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. 

Bartolomeu da Serra – Ano Letivo 2014/2015 – Definição do preço ao quilómetro. --------  

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

REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Valorização e Qualificação das 

Pessoas/Informação nº 127/DVQP/2014. ----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Manter, para o ano letivo 2014/2015, o preço ao quilometro de 0,56 € praticado 

no ano letivo anterior, a ser pago às entidades supra referidas, que asseguram o transporte das 

refeições, mediante a apresentação dos respetivos mapas mensais, nos valores previsíveis de 

3.285,74 € para a Junta de Freguesia de Ermidas Sado, 187,04 € para a Junta de Freguesia de 

Cercal do Alentejo e de 935,20 € para a União de Freguesias de Santiago do Cacém, Santa 

Cruz e S. Bartolomeu da Serra. ----------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Alínea hh) do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro; ---------  

3. dar continuidade ao fornecimento de refeições escolares ao Jardim de Infância de Ermidas 

Sado, Escola Básica nº 3 de Cercal do Alentejo e Escola Básica de Santa Cruz. ------------------  

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 14/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 Srª Vereadora 

da Gestão Urbanística de 08/05/2014. --------------------------------------------------------------------  

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

SANTO ANDRÉ --------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas. --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira ------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 3.127,09 € (três mil 

cento e vinte sete euros e nove cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Santo André. -------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

2. Ao abrigo da alínea o), do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 

SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas. --------  

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

REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 

Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor total de 2.291,25 € (dois mil 

duzentos e noventa e um euros e vinte e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de 

viaturas da Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. ---------------  

FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 

Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ----------  

2. Ao abrigo da alínea o), do nº 1 do artº 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------  

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 doze horas e trinta e cinco minutos.------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 


