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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 
DE CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE ---------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém na Sala 
de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 
Domingues Ramos e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a 
reunião ordinária da Câmara Municipal.  --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta e cinco minutos. -----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata número doze, da 
reunião anterior, a qual foi aprovada unanimidade. ----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Álvaro 
Beijinha, por se encontrar de férias -----------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------ORDEM DO DIA:---------------------------------------------- 
 
ENTIDADE: ESCOLA SECUNDARIA MANUEL DA FONSECA ----------------------------  
ASSUNTO: Agradecimento pela colaboração que a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém prestou à visita de Estudo à Assembleia da Republica -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento efetuado pela Coordenadora do projeto 
Parlamento dos Jovens – Professora Ascensão Reis e a Diretora da Escola Secundária Manuel 
da Fonseca – Manuela Teixeira, relativamente a cedência de Transporte para a realização de 
visita de estudo à Assembleia da República no passado dia 15 de março de 2012. ----------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO BAIXO ALENTEJO E 
ALENTEJO LITORAL ----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Tomada de Posição sobre o Aeroporto de Beja --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja -----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da tomada de posição da Associação de Municípios do Baixo 
Alentejo e Alentejo Litoral e do Núcleo Empresarial da Região de Beja sobre a evolução do 
projeto do Aeroporto de Beja. -----------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ACOS – AGRICULTORES DO SUL ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Reunião com a Ministra da Agricultura e Secretário de Estado Adjunto do 
Primeiro Ministro ------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO das preocupações manifestadas pela Delegação da ACOS – 
Agricultores do SUL em reunião realizada com a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas e 
com o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Carlos Moedas, nomeadamente 
questões relacionadas com a conclusão do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, as 
consequências da seca e os atrasos nos financiamentos dos sistemas de recolha de cadáveres 
animais e da sanidade animal. -----------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Instalação do Posto da GNR de Alvalade – Santiago do Cacém -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do oficio remetido ao Secretário de Estado da Administração 
Interna, ao Comandante do Destacamento Territorial da GNR de Santiago do Cacém e ao 
Comandante do Destacamento da GNR de Setúbal relativamente ao assunto em epigrafe. ------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Documentos de prestação de contas de 2011. ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Doze. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, 
Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações 
Financeiras e Relatório de Gestão relativos a 2011, elaborados nos termos previstos no Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-
A/99, de 22 de Fevereiro, documento que será dado como reproduzido na ata. --------------------  
Dois – Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos: -------------------------------  
a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 
subsídio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Mapas de ativo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos de 
rendimentos no exercício. ----------------------------------------------------------------------------------  
c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um 
conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo de 
Maneio (existe regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do 
imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico. ----------------  
Três -  Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Conforme o disposto na alínea e) do nº. 2 do artigo nº.64 da Lei 
169/99, de 18 setembro, na redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------  
Dois – De acordo com o capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001 - 2ª. Secção 
publicada no D.R. nº. 191 de 18 de agosto, II Série. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  
Dois votos contra, do Senhor Vereador Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores eleitos do Partido Socialista foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: ----------------------------------------------------------  
“Prestação de Contas 2011 -------------------------------------------------------------------------------  
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O documento de prestação de contas da CMSC em apreciação visa dar a conhecer a execução 
da atividade municipal em 2011. --------------------------------------------------------------------------  
Como normalmente, tentámos fazer uma leitura abrangente do documento, identificando os 
aspectos positivos e negativos da governação comunista ao longo do exercício económico em 
análise. No entanto, confessamos que foi extremamente difícil encontrarmos aspetos 
positivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 (In) felizmente, parece não ter sido somente uma dificuldade nossa, pois quem se der ao 
trabalho de ler o relatório de gestão, confirmará que foi também difícil para o executivo fazê-
lo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto aos Aspetos positivos:  ---------------------------------------------------------------------------  
Diminuição do valor da rubrica referente aos abonos variáveis e eventuais, que registaram um 
decréscimo de 23%, nomeadamente nas horas extras e nas ajudas de custo; -----------------------  
- O peso da despesa corrente no total da despesa desceu de 79% em 2010 para 71% em 2011. 
Relativamente aos Aspetos negativos: -------------------------------------------------------------------  
- Princípio do equilíbrio orçamental – Mais uma vez este princípio não foi cumprido, 
violando-se assim a lei, sendo que o défice corrente atingiu os 766 mil euros. Pelos vistos, o 
ano de 2010 terá sido uma exceção à regra.--------------------------------------------------------------  
- Execução orçamental – A execução orçamental tanto da despesa como da receita situou-se 
nos 66%, denotando o que alertámos aquando da aprovação do orçamento para o ano de 2011, 
ou seja, o facto de este estar extremamente empolado. Verifica-se agora que o empolamento é 
de cerca de um terço. ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Receita – A receita aumentou cerca de 11% relativamente a 2010, fruto das 
comparticipações dos fundos comunitários. No entanto, o executivo municipal previa 
arrecadar com estes fundos o valor de 6,2 milhões de euros, tendo-se ficado pelos 3,2 milhões 
de euros.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Despesa – A despesa aumentou mais de 11%, representando um aumento de 2,7 milhões de 
euros comparativamente a 2010. A despesa de capital aumentou 2,6 milhões de euros, sendo 
este aumento registado na aquisição de bens de capital, ou seja nas empreitadas em curso. Ora, 
o estranho é que só de fundos comunitários o Município arrecadou 3,2 milhões de euros, 
como vimos anteriormente. A única explicação para este facto era o pagamento de dívidas em 
atraso a fornecedores de imobilizado… mas estranhamente, e como nos diz o balanço, as 
dívidas a fornecedores de imobilizado aumentaram perto de 300 mil euros. -----------------------  
- Divida de curto prazo a terceiros – a dívida de curto prazo aumentou 1,4 milhões de euros. 
Ora, depois de muito procurarmos, conseguimos então saber onde este valor vem 
referenciado:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- No último capítulo do relatório de gestão, sob o titulo de endividamento, onde se redigem 
sete parágrafos sobre o endividamento de médio longo prazo, onde é explicado o que é e 
como se calcula, e -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Antes do endividamento liquido, também ele com direito a dois parágrafos completos, lá 
está ela, a dita linha, a dizer que o endividamento de curto prazo aumentou 1,4 MILHÕES 
DE EUROS.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Neste momento, a dívida a terceiros situa-se nos 7,5 MILHÕES DE EUROS, ou seja, atingiu 
no final de 2011, o valor que se registava aquando da contracção do empréstimo do PREDE, 
no valor de 4,1 M€. ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Execução do PPI e AMR – Como já vimos anteriormente, a despesa aumentou 11%, mas a 
execução do PPI fica-se pelos 41% e das AMR pelos 53%.  ------------------------------------------  
- Dívida à ADSE – Lamentavelmente, temos que voltar a este assunto. A dívida à ADSE, 
passou de 43 mil euros em 2010 para mais de 770 mil em 2011. Tudo estaria correto se essa 
dívida fosse toda de 2011… mas estranhamente, num mapa sob a epígrafe de declaração de 
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pagamentos em atraso, a dívida reporta-se aos anos de 1986 a 2009. E esta não se encontrava 
registada em 2010. Mais, da declaração agora emitida, resulta que a 31 de Dezembro de 2011 
não existia qualquer dívida à ADSE relativa aos anos de 2010 e 2011. Será verdade?  -----------  
Tendo em conta o exposto, e na medida em que, na nossa opinião, não só os aspetos negativos 
superam largamente os positivos, mas como também temos muitas reservas que o documento 
de prestação de contas evidencie uma imagem real e verdadeira da situação patrimonial do 
Município de Santiago do Cacém - consideramos até que o documento não corresponde à 
realidade pois veja-se, para além de tudo o que dissemos a contradição do conteúdo do 
documento em anexo com as verbas inscritas na prestação de contas relativas à ADSE - os 
signatários da presente declaração votam contra a aprovação dos documentos de prestação de 
contas relativos ao exercício do ano de 2011.”. ---------------------------------------------------------  
Pelos Senhores Vereadores eleitos da CDU foi apresentada a seguinte declaração de 
voto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Para além do nosso voto favorável aos documentos de prestação de contas de 2011 
consideramos oportuno salientar: -------------------------------------------------------------------------    
1. O crescente agravamento da situação económica nacional resultante dos sucessivos Planos 
de Estabilidade e Crescimento e de forma ainda mais acentuada da aplicação das medidas 
previstas no memorando de entendimento com o FMI/UE/BCE subscrito pelo PS com o apoio 
do PSD e CDS e levado à prática pelo atual governo, tem provocado fortes consequências no 
Orçamento Municipal, nomeadamente através da redução das transferências do Orçamento de 
Estado em cerca de 1,1 milhões de euros de 2010 para 2011 e num aumento das despesas na 
aquisição de bens e serviços por força das subidas do IVA.  ------------------------------------------  
2. Contudo, apesar dos fortes constrangimentos orçamentais, o Município de Santiago do 
Cacém foi capaz de manter o rumo do desenvolvimento da atividade municipal de forma a 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida das populações.-------------------------------------  
3. Apesar da receita corrente ter diminuído 5% por força do corte nas transferências do 
Orçamento de Estado, a capacidade do Município para mobilizar financiamento comunitário 
permitiu o aumento da receita de capital em cerca de 77%. -------------------------------------------  
4. Verifica-se que o conjunto de medidas levadas a cabo pelo Município contribuiu para a 
redução do peso da despesa com pessoal, fundamentalmente devido à diminuição da despesa 
em horas extraordinárias e ajudas de custo.  -------------------------------------------------------------  
5. O aumento da despesa global em cerca de 11% ficou a dever-se ao acréscimo da despesa de 
capital. Este acréscimo integra um conjunto de investimentos que o município intensificou 
destacando-se a conclusão das obras de recuperação do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém; as intervenções em Vila Nova de Santo André no âmbito do PIQ_URB; as obras de 
qualificação de S. Francisco; a beneficiação de infra-estruturas de abastecimento de água e 
águas residuais; o melhoramento da rede viária (ex: CM 1112 – Monte dos Alhos, EM 1073-
Alvalade, EM 548 – Ademas); a conclusão da EM 526 em Alvalade; a dinamização 
económica do Município através da valorização das Ruínas Romanas de Miróbriga iniciando 
as obras de construção do Acolhimento a Miróbriga; a instalação do Centro de Apoio às 
Empresas de Santiago do Cacém, entre outros. ---------------------------------------------------------  
6. O ano de 2011 foi igualmente marcado pelas Comemorações do Centenário do Nascimento 
do Escritor Manuel da Fonseca, mantendo-se o rumo do apoio ao movimento associativo, 
cultural e desportivo do Município, bem como o forte apoio ao nível social através do apoio 
económico às famílias, às instituições e no fornecimento das refeições e garantia dos 
transportes escolares. ----------------------------------------------------------------------------------------  
7. É também de destacar o conjunto de projetos de aquisição/substituição de equipamentos e 
software nos serviços municipais, no sentido de assegurar uma resposta pronta e eficaz às 
necessidades dos cidadãos e das empresas. --------------------------------------------------------------  
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8. O documento demonstra o esforço de gestão da CDU para cumprir os compromissos 
assumidos com as populações apesar dos constrangimentos impostos pelas políticas de direita.  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Doze/Dois Mil e 
Quinze. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e Financeira.  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze, documento que será dado como reproduzido na ata. --------------------  
Dois – Submeter Primeira Revisão às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Doze/Dois Mil 
e Quinze, à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL- Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais  aprovado  pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme o disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo nº. 53º.da Lei nº.169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº. 5 –A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e Doze/ 
Dois Mil e Quinze ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e Financeira.  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois 
Mil e Doze Dois Mil e Quinze, documento que será dado como reproduzido na ata. -------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze à Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme o disposto na Alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei  nº. 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro.  -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Doze ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e Financeira.  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois 
Mil e Doze, documento que será dado como reproduzido na ata. ------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Doze à 
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99 de 22 de 
fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei  nº. 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº.5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Doze/Dois Mil e 
Quinze.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Quarta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze, documento que será dado como reproduzido na ata. --------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Doze/Dois Mil e Quinze, documento que será dado como reproduzido na ata. ------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
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ASSUNTO: Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Quarta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze, documento que 
será dado como reproduzido na ata. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos 
Pereira Dias, eleito do PSD. --------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, do Senhor Vereador Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Coletiva A2 “ASAS” Bairro Azul – Conta Final ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez e informação número trinta e 
oito de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ---------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a conta final da empreitada de acordo com o seguinte quadro 
resumo: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Resumo da Conta Final – Reabilitação da Coletiva A2 “ASAS” Bairro Azul ----------------  
Contrato .................................... 113.315,06 € (IVA incluído) ----------------------------------------  
Faturado .................................... 111.031,02 € (IVA incluído) ---------------------------------------  
Trabalhos a menos ....................     2.284,03 € (IVA incluído) ---------------------------------------  
Dois - Aprovar o auto de trabalhos a menos nº 1 no valor de 2.154,75 €, acrescido de IVA, no 
total de 2.284,03 €, documento que será dado como reproduzido na ata. ---------------------------  
FUNDAMENTOS: Artºs 399º, 400º e nº 1 do artº 401º do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO ALENTEJO 
LITORAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Curso de Alta Direção em Administração Local ---  
LOCALIZAÇÃO: Beja -----------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência  ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Efetuar a transferência para a AMBAAL, no valor de 571,00 € (quinhentos e 
setenta e um euros) relativo à participação do Município de Santiago do Cacém no curso de 
alta direção em administração local. ----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: A referida formação foi frequentada no Âmbito do Programa FORAL 
cujo financiamento não suportava a totalidade do valor cobrado pela entidade formadora – 
CEFA, tendo a AMBAAL assumido os custos não elegíveis. No entanto dada a especificação 
destas formações e os seus custos elevados, os mesmos serão distribuídos proporcionalmente 
pelas entidades envolvidas. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AMBAAL – ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO ALENTEJO 
LITORAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Aumento Capital Social da EDAB, S.A --------------  
LOCALIZAÇÃO: Beja -----------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência  ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Proceder à transferência de 2.228,10 € (dois mil duzentos e vinte e oito 
euros e dez cêntimos) para a AMBAAL, relativo à quota-parte que cabe ao Município de 
Santiago do Cacém para fazer face à subscrição do primeiro aumento de capital social da 
EDAB,SA – Empresas de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, efetuada pela AMBAAL; -  
2. Proceder à transferência de 8.912,40€ (oito mil novecentos e doze euros e quarenta 
cêntimos) para a AMBAAL, relativo à quota-parte que cabe ao Município de Santiago do 
Cacém para fazer face à subscrição do segundo aumento de capital social da EDAB, SA – 
Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, efetuada pela AMBAAL; ------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação da Assembleia Intermunicipal de 4 de 
fevereiro de 2002, de 21 de dezembro de 2005. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: UNIÃO SPORT CLUB ------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para Associação Desportiva do Município  ------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2.2 com a Informação nº 41/2012 da Divisão de 
Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos  -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o protocolo e a transferência de uma verba para o União Sport Club 
no valor de 17.952,00 € (Dezasseis mil novecentos e cinquenta e dois euros), documento que 
será dado como reproduzido na ata. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de apoios 
financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém, 
aprovado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém em 21 de dezembro de 2006 e pela 
Assembleia Municipal em 23 de fevereiro de 2007, propor-se a celebração do presente 
protocolo que visa formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal para o 
desenvolvimento das suas atividades regulares. ---------------------------------------------------------  
Tal apoio, de ordem financeira, constitui um importante meio para a concretização do plano 
de atividades apresentado pelo clube.---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2011/2012 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado e Santiago do 
Cacém  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.2 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2012, informação nº 37/DEASS/2012 de 08 de março de 2012. -----------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros 
e/ou material escolar à criança do Pré-Escolar e ao aluno do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
relativos a novos pedidos, constantes do Anexo I, documento que será dado como reproduzido 
na ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições atrás previstas, as verbas 
para livros e/ou material escolar, destinadas à criança e ao aluno carenciado – escalão A e B, 
constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 75,00 € (setenta e 
cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 12,50 € (doze euros e 
cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 87,50 € (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos)  
FUNDAMENTOS: alínea  b) e d), do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
alínea e), do nº 1, do art. 4º e  nº 1 alínea a) e c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-
A/ 84, de 28 de dezembro; ---------------------------------------------------------------------------------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2 do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro; --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2011/2012 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado e Santo André  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.2 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2012, informação nº 40/DEASS/2012 de 14 de março de 2012. -----------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros 
e/ou material escolar à criança do Pré-Escolar e ao aluno do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
relativos a novos pedidos, constantes do Anexo I, documento que será dado como reproduzido 
na ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições atrás previstas, as verbas 
para livros e/ou material escolar, destinadas à criança e ao aluno carenciado – escalão B, 
constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 12,50€ (doze euros 
e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo André 37,50€ (trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 50,00 € (cinquenta euros) -------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d), do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
alínea e), do nº 1, do art. 4º e  nº 1 alínea a) e c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-
A/ 84, de 28 de dezembro; ---------------------------------------------------------------------------------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2 do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro; --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para material didático: Ano letivo 2011/2012 
Educação Pré – Escolar e Componente de Apoio à Família --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, informação nº 
39/DEASS/2011 de 12.03.2012. --------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE:  Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Transferir para  os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba  
destinada à aquisição de material didático constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado 840,00 € (oitocentos e quarenta euros); 
Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 420,00 € (quatrocentos e vinte euros); 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 1.260,00 € (mil duzentos e sessenta euros) e 
Agrupamento de Escolas de Santo André 1.120,00 € (mil cento e vinte euros), sendo o valor 
total de 3.640,00 € (três mil seiscentos e quarenta euros). ---------------------------------------------  
Dois – que os respetivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, cópia das faturas 
relativas à aquisição do referido material, até 31 de julho de 2012. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: - artigo 19 º do Decreto – Lei nº159/99 de 14 de setembro, ------------------  
- dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didático para a 
educação pré-escolar.  ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Doações de material livro e não livro --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 1/33.1.1/DCD/SMBA/2012 da Divisão de Cultura e Desporto --  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aceitar os documentos doados, que ficarão à Guarda das Bibliotecas 
Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Agradecer aos doadores: Autoridade Nacional de Proteção Civil Comando Distrital de 
Setúbal, Ana Malafaia Canana, Rita Margarida Brito, Philip John Simons, Maria Delfina 
Ribeiro, Aniceto Lopes, António José Gonçalves, Pedro Martins. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para venda de Madeira de Pinheiro propriedade 
do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho. ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero quatro, do ano dois mil e doze, da Secção 
de Aprovisionamento e Património. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adjudicar à empresa José Maria Pereira & filhos, Lda, pela importância de 
5,20 € (cinco euros e vinte cêntimos) cada tonelada, acrescido de IVA à taxa legal e nas 
restantes condições da Hasta Pública. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O preço base foi fixado em 4,00€ cada tonelada, acrescido de I.V.A. à 
taxa legal em vigor;------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Proposta única. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CELESTE GOMES MADEIRA ------------------------------------------------------  
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Assunto: Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº 845 referente 
ao mês de fevereiro de 2012 em nome de Celeste Gomes Madeira. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Gonçalves Zarco n 5, Alvalade. ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  
PROPOSTA: Retirar a proposta. -------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGILTRATA LDª  -----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pagamento de taxa de urbanização/Prestação em atraso - Revogação da 
deliberação de 2.02.2012.- --------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Charra – Pinheiro da Carapinha - Santiago do Cacém. ------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 31/2007 de 21/12/2007 em nome de Ágiltrata, Lda . --------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  
PROPOSTA:1-Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 2.02.2012, referente ao 
acionamento de caução prestada sob forma de garantia bancária e relativa à Taxa Municipal 
de Urbanização do Loteamento Charra – Pinheiro da Carapinha. ------------------------------------  
2- O pagamento de uma última prestação no valor de 9.915,95 € (nove mil novecentos e 
quinze euros e noventa e cinco cêntimos), que corresponde a um acerto final nas prestações, 
por forma a que o valor final cobrado coincida com as taxas calculadas e a garantia prestada.--  
FUNDAMENTOS: 1-Face à falta de pagamento de duas prestações trimestrais referentes à 
Taxa Municipal de Urbanização, foi aprovado em deliberação de câmara de 02.02.2012 
acionar a garantia bancária n.º 783.005098.293/CGD, cujo valor atual era de 41 369,95 € 
(quarenta e um mil trezentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), por forma a 
dar cumprimento à deliberação de Câmara de 10.12.2009 e ao n.º 3 do artigo 27.º do 
Regulamento Municipal de Taxas. ------------------------------------------------------------------------  
Na sequência da referida proposta foram notificados a entidade bancária e o requerente, tendo 
os mesmos solicitado reunião na qual se comprometeram a efetuar o pagamento das 
prestações em falta e regularizar o pagamento das restantes. -----------------------------------------  
2- Foi realizada em 27.02.2012 reunião com a firma Ágiltrata e o Gerente da Entidade 
Bancária, na sequência dos ofícios recebidos, na qual se comprometeram a liquidar as 
prestações em falta, regularizar o pagamento das restantes nas datas dos respetivos 
vencimentos e efetuar o pagamento de uma última prestação no valor de 9.915,95 € (nove mil 
novecentos e quinze euros e noventa e cinco cêntimos), que corresponde a um acerto final nas 
prestações, por forma a que o valor final cobrado coincida com as taxas calculadas e a garantia 
prestada.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ARMANDO JOSÉ RODRIGUES PEREIRA GONÇALVES VENTURA. - 
ASSUNTO: Alteração de loteamento n.º 13/2011, em nome de Armando José Rodrigues 
Pereira Gonçalves Ventura , lote 4 – Rua General Humberto Delgado, loteamento em 
nome de Francisco Pereira Vilhena – S. Bartolomeu da Serra -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 4 – Rua General Humberto Delgado - Loteamento em nome de 
Francisco Pereira Vilhena – S. Bartolomeu da Serra.  -------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo n.º 13/2011 em nome de Armando José Rodrigues Pereira 
Gonçalves Ventura . -----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 13/2011, lote 4 – Rua General Humberto 
Delgado – Loteamento em nome de Francisco Pereira Vilhena, S. Bartolomeu da Serra, prédio 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 479 e descrito na Conservatória do registo 
Predial de Santiago do Cacém sob a ficha  n.º 29 de 06.08.1998 da freguesia de S. Bartolomeu 
da Serra, conforme memória descritiva e planta síntese anexas.  -------------------------------------  
A operação consiste em alterar a área de implantação e a área bruta de construção do lote 4.  --  
O lote  ficará com as seguintes caraterísticas: Área do lote: 400,00 m2; Área de implantação: 
208,43  m2; Área bruta de construção total: 389,56 m2 para habitação, ( Sendo 208,43 m2 de 
área de r/c e 181,13 m2 de arrumos em cave) e 27,30 m2 para anexo. -------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16/12, 
na sua atual redação , foi feita notificação através de Edital , para efeitos de pronúncia, no 
prazo de 10 dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à alteração ao loteamento , 
no prazo referido. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.0 n.º 4 e 23.º do decreto Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA FLORINDA GUERREIRO HORTA -------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de habitação – Transferência de titularidade contrato de 
arrendamento -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade Sado -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03.01-02/2012 da Secção de Aprovisionamento e Patimónio. ---  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Celebrar contrato de arrendamento com a Senhora Maria Florinda Guerreiro 
Horta, referente à fração “D”, sita no Bairro 16 Fogos, do prédio urbano inscrito na matriz sob 
o artigo 963º, da freguesia de Alvalade Sado, concelho de Santiago do Cacém. -------------------  
2. Aprovar a Minuta de Contrato, documento que será dado como reproduzido na ata. ----------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pela requerente, uma vez que vivia 
maritalmente com o Senhor António Dores Carraça.---------------------------------------------------  
2. Ao abrigo do previsto na alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. --------------------------------------  
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 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na nova redação da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de janeiro, 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. --------------------------------------------------
------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------   
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O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

__________________________________________ 
 


