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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE TRINTA E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ---------------------------  

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

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezasseis, 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, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito e Francisco Maria 

Carrajola de Sousa, Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.   

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

Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Daniela Martins e do Senhor Vereador Albano 

Pereira, em férias. --------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha, às onze 

horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número quarenta 

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

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vereadora 

Daniela Martins e do Senhor Vereador Albano Pereira. -----------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR ----  

ASSUNTO: Aprovação na Generalidade do Projeto de Lei nº 310/XIII/2ª, que procede a 

alteração ao Regime de Arrendamento Urbano -----------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lisboa ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

TOMAR CONHECIMENTO da aprovação na generalidade do projeto de Lei nº 310/III, na 

reunião plenária realizada no dia 21 de outubro de 2016 na Assembleia da Republica, sendo 

agora discutido na especialidade pela Comissão Parlamentar competente. -------------------------  

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

ENTIDADE: ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -------------------------  

ASSUNTO: Petição “Pela conclusão das Obras no troço da A26-1/ER 261-5, que liga 

Vila Nova de Santo André a Sines ----------------------------------------------------------------------  

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

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

APRESENTANTE Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha -------------------  

TOMAR CONHECIMENTO: da petição enviada pela Assembleia de Freguesia de Santo 

André, com 1817 assinaturas, de residentes na Freguesia e do Município, que reclamam a 

conclusão das obras no troço da Estrada A26-1/ER 261-5. -------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Dezassete. -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero e seis da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal Álvaro Beijinha ------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento Dois Mil e 

Dezassete, documentos previsionais definidos no ponto 2.3. do Plano Oficial de Contabilidade 

das Autarquias Locais, publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro. ---  

Dois – Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: - Conforme o disposto na alínea c) do nº. 1 do art.º 33º do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro. ---------------  

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

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

Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, eleitos da CDU. --------------------------------  

Uma abstenção do Senhor Vereador Francisco de Sousa, eleito do PS ------------------------------  

Um voto contra do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ---------------------------------  

DECLARAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD, declarou que 

votava contra o orçamento, tendo em conta que o mesmo resultava da opção política do 

partido que foi mais votado, com toda a legitimidade, dado que a democracia assim o 

determina. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou que o orçamento mantinha a linha traçada pelo partido com maior representação 

na Câmara Municipal, sendo manifestamente de sentido contrário ao que é defendido pelo 

partido que representa, contendo o documento uma opção de estratégia politica que não acolhe 

as medidas preconizados pelo mesmo, assentando em obras públicas, cuja importância não 

questionava. Contudo, tendo em conta o momento que o país, a região e o Município vive, 

considerava que era importante o investimento que atraísse projetos que pudessem gerar 

emprego e investimento privado, em sintonia com as diversas forças politicas e a população 

em geral. Mais declarou que teria sido um exercício mais rico e diversificado se tivessem sido 

envolvidas outras forças políticas na conceção do documento. ---------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Mapa de Pessoal 2017 ---------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 30/DGRH/2016 ---------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Aprovar o mapa de pessoal para 2017 -----------------------------------------------  

2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: Tendo em conta a missão, as atribuições, a estratégia, os 

objetivos fixados, as competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros 

disponíveis, o mapa de pessoal contem a indicação do número de postos de trabalho 

necessários para o desenvolvimento das atividades de natureza permanente ou temporária, a 

desenvolver durante a sua execução e é aprovado pela Assembleia Municipal. -------------------  

De direito: De acordo com o disposto nos artigos 28.º e 29.º da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. -----------------------------------  

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

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

Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, eleitos da CDU e do Senhor Vereador 

Francisco de Sousa, eleito do PS --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ASSUNTO: Projeto de instalação do Museu de Arqueologia de Alvalade --------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero seis, zero, zero, seis de dois mil e dezasseis 

e informação número cento e quarenta e dois de dois mil e dezasseis da Divisão de Projeto e 

Obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o projeto de execução das obras de adaptação da Igreja da 

Misericórdia de Alvalade para a instalação do Museu de Arqueologia. -----------------------------  

FUNDAMENTOS: Adiar para a próxima reunião de Câmara, para reapreciação. ---------------  

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

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

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

ENTIDADE: FERNANDO MANUEL RIBEIRO GOMES DA CONCEIÇÃO --------------  

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

consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/95724/2016 no valor de 723,41€  -----------  

LOCALIZAÇÃO: Namorados, Santo André ----------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número duzentos e dezasseis e informação número duzentos e 

vinte da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de Administração Geral e 

Financeira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Autorizar a redução de 79,61 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 

redução de 309,61€ na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura nº 001/95724/2016. -----------  

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

ASSUNTO: Proposta de Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do 

Cacém e a Freguesia de Alvalade -----------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação número 35 do Museu Municipal – Divisão de Cultura e 

Desporto, de dezoito de outubro de dois mil e dezasseis. ----------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago 

do Cacém e a Freguesia de Alvalade, em anexo, que suporta a apresentação, ao Alentejo 2020 

no âmbito da prioridade de investimento: conservação, promoção e desenvolvimento do 

património natural e cultural – ALT-14-2016-03, da candidatura para a instalação do Museu 

de Arqueologia de Alvalade. -------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea t) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pela Declaração de Retificação nº 44-C/2013, de 1 de novembro, e pela 

Declaração de Retificação nº 5-A/2013, de 11 de novembro. -----------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
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ASSUNTO: Transferência de verba – COFESMAR – Comissão de Festas de Santa 

Maria ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado ------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação número 53/SAC/DCD/2016, com o processo nº 

46/SAC/DCD/2016 do Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultural e Desporto. ------------  

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

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 500,00€ (quinhentos euros) para a 

COFESMAR – Comissão de Festas de Santa Maria, como forma de apoio às atividades 

desenvolvidas e a desenvolver em 2016. -----------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A Comissão de Festas de Santa Maria é uma Associação sem fins 

lucrativos que desenvolve ao longo do ano diversas atividades dirigidas para a população onde 

está inserida; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A Comissão de Festas de Santa Maria reveste-se de uma dinâmica própria e assumiu este 

ano a realização de várias iniciativas e parcerias para dinamizar a vila de Ermidas Sado; -------  

3. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro.---------------------- 

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

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

Vereadores Margarida Santos e Norberto Barradas, eleitos da CDU e do Senhor Vereador 

Francisco de Sousa, eleito 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 trinta e cinco minutos.------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

________________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

________________________________________________ 

 


