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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 
DE VINTE E QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E DOZE ------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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, Álvaro dos Santos Beijinha 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 Óscar Ramos. ------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 minutos. --------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação as atas números 
dezassete e dezoito, de reuniões anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade.    
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

ANTES DA ORDEM DO DIA: 
Pelo Senhor Vereador, Arnaldo Frade, eleito do PS, foi apresentada a seguinte 

Recomendação: ------------------------------------------------------------------------------------------  

 “RECOMENDAÇÃO 

ASSUNTO: Limpeza e Conservação Exterior do Edifício do Antigo Colégio de São José 

Considerando que: 

- O edifício em causa se encontra arrendado ao Município; 

- A sua fachada apresenta alguma sujidade, designadamente junto à porta principal e do antigo 

ginásio; 

- A madeira das janelas apresenta mau estado de conservação; 

RECOMENDAMOS: 

Que procedam à limpeza da fachada do edifício, designadamente junto à entrada principal e 

do antigo ginásio. 

Que procedam também à conservação e pintura das janelas exteriores que se apresentam em 

mau estado”. 

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

ORDEM DO DIA: 
 
 
 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2012-05-24                                                                                                           Pág. 2 

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
 
 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Fundo de caixa – Fundo afeto à SANTIAGRO 2012 -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar o fundo de caixa afeto à SANTIAGRO 2012, no valor de 2.500€, 
visando exclusivamente facilitar trocos nas cobranças efetuadas. ------------------------------------  
2-O fundo de caixa será reposto na tesouraria dia 4 de junho -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o ponto 2.9.10.1.1. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de fevereiro (POCAL). --------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -----------  
ASSUNTO: Estudo de Opinião  -------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Coimbra ------------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do estudo de opinião levado a cabo pela ANMP, em que 
foram colocadas algumas questões ligadas ao trabalho desenvolvido pelo Poder Local e pelos 
eleitos locais, tendo em vista a perceção do grau de satisfação dos cidadãos relativamente à 
atividade prosseguida pelos municípios. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM.  -----------------------  
ASSUNTO: Ratificação de ato administrativo – Santiagro 2012 --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do GAV/01/2012 -----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara Municipal 
em 05.03.2012 sobre as seguintes matérias: -------------------------------------------------------------  
a) Contrato de cedência de espaços de exposição na SANTIAGRO 2012, documento que será 
dado como reproduzido em ata. ---------------------------------------------------------------------------  
b) Preços a aplicar relativamente à cedência de espaço. -----------------------------------------------  
I - Módulos 3x3 no pavilhão de exposição .................................................250,00€ + IVA ------  
II – Stand de rua 3x3 ...................................................................................200,00€ + IVA ------  
III – Tasquinha 3x3 .....................................................................................200,00€ + IVA ------  
IV – Terrado (por m2) .................................................................................    2,00€ + IVA ------  
V Tasquinhas Crédito Agrícola ...................................................................250,00€ + IVA ------  
c) Preços a aplicar relativamente aos bilhetes a cobrar: ------------------------------------------------  
I Convites diários a adquirir pelos concessionários de espaços .................     2,00€ + IVA ------  
II Bilhetes diários para público em geral ....................................................     3,00€ + IVA ------  
III Bilhetes de 3 dias da feira para público em geral ..................................      6,00€ + IVA -----  
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 3 do artigo 68 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 --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Alteração do 
Coordenador de Segurança em Obra ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação número cinquenta e dois de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar como coordenador de segurança da obra, a Sra. Ana Maria 
Campinho Vilas Boas, Técnica Superior. ----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Devido à atribuição de tarefas ao Técnico Superior, António 
Joaquim Ramos Penedo, que irão ocupar mais tempo, nomeadamente a empreitada da ETAR 
de Ademas, apoio técnico na Segurança e Higiene na Administração Direta é necessário a 
alteração do coordenador de segurança. ------------------------------------------------------------------  
DOIS - Nº 2 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro. ------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André – Multa por violação do prazo 
da obra.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e dez da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento e informação número noventa e oito da Divisão Jurídica. ------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Validar a aplicação da multa por violação do prazo da obra, aprovada 
por deliberação de Câmara de 15-03-2012, no valor de 14.290,90 €. --------------------------------  
Dois – Aprovar a minuta de ofício, documento que será dado como reproduzido em ata, afim 
de ser remetida ao empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Após a conclusão da obra foi apurado o valor da multa e analisado 
o respetivo processo tendo por deliberação de Câmara de 15.03.2012 sido aprovada a redução 
da multa para o valor acima indicado que correspondente a 30 dias de atraso. ---------------------  
O empreiteiro apresentou a sua pronúncia em 10.04.2012 na qual discordava com a respetiva 
aplicação da multa e solicitava que a mesma não lhe fosse aplicada.  -------------------------------  
Após análise da referida pronúncia por parte da fiscalização (Inf. 044/DOME/2012) foi 
remetido processo á divisão jurídica, para análise e elaboração de minuta de resposta a enviar 
ao empreiteiro (Inf. 098/DJ/2012).  -----------------------------------------------------------------------  
Dois: Artigo 403º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro e cláusula 16ª do Caderno de Encargos. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ALBINO PEREIRA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES VENTURA ----------  
ASSUNTO: Cedência de uma habitação na Praceta dos Bombeiros Voluntários em 
Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-03/2012 do Secção de Aprovisionamento e Património.--  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, a título gratuito, de um T1 no R/Ch Esquerdo, sito 
no Bloco C na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em Santiago do Cacém, correspondente à 
fração “A” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3107º, da freguesia de Santiago do 
Cacém, a Albino Pereira da Conceição Rodrigues. -----------------------------------------------------  
DOIS - Aprovar a minuta do Contrato de Comodato a celebrar documento que será dado 
como reproduzido em ata. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro. ------------------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pelo requerente, para fazer face à necessidade de alojamento 
para o fisioterapeuta cubano, que vem efetuar tratamento de recuperação do seu filho. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 
vinculativo ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012-----------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 
de serviços com António Dâmaso Chainho. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 
aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do orgão executivo; -------------------  
Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e António Dâmaso 
Chainho contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente 
renovável, tendo por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa,  na Escola de Guitarra 
Portuguesa da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
A renovação do referido contrato de prestação de serviços tem subjacente um interesse 
público excecional tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------  
A Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal de Santiago do Cacém implementada 
desde abril de 2005, proporciona a aprendizagem da guitarra portuguesa numa comunidade 
com tradições enraizadas e simultaneamente presta homenagem ao Mestre da Guitarra 
Portuguesa – António Chainho, natural do concelho de Santiago do Cacém. ----------------------  
Esta escola pretende contribuir para o desenvolvimento de uma política cultural de fomento da 
música – formação, dinamização e criação de público ouvinte e funciona sob a orientação do 
Mestre António Chainho e do Professor Manuel Domingos. -----------------------------------------  
António Chainho, natural da freguesia de S. Francisco da Serra, desde os anos sessenta que 
mostrou o seu virtuosismo nas doze cordas da guitarra, chamando os maiores artistas para 
cantar consigo, confirmando que a sua missão é levar pelos quatro cantos do Mundo a música 
da sua guitarra. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Pela sua dedicação e conhecimento da própria guitarra, o mestre António Chainho é uma mais 
valia para o funcionamento e dignificação da Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara 
Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 
se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 
trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 
emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  
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O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no 
art.º19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro; ------------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento. ---  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. 
Duas abstenções, do Senhor Vereador Arnaldo Frade, eleito do PS, e do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador, Arnaldo Frade eleitos do PS, foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm 
vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de 
contratação de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------  -  
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ----------------------------------------  
O meu sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.” ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 
vinculativo  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012-----------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 
de serviços com Manuel Domingos. ----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de 
aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do orgão executivo; -------------------  
Em 01.06.2005, foi celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e Manuel Domingos 
contrato de prestação de serviços, com a duração de seis meses, tacitamente  renovável, tendo 
por objeto ministrar aulas de guitarra portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
A renovação do referido contrato de prestação de serviços tem subjacente um interesse 
público excecional tendo em conta que: ------------------------------------------------------------------  
A Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara Municipal de Santiago do Cacém implementada 
desde abril de 2005, proporciona a aprendizagem da guitarra portuguesa numa comunidade 
com tradições enraizadas e simultaneamente presta homenagem ao Mestre da Guitarra 
Portuguesa – António Chainho, natural do concelho de Santiago do Cacém. ----------------------  
Esta escola pretende contribuir para o desenvolvimento de uma política cultural de fomento da 
música – formação, dinamização e criação de público ouvinte e funciona sob a orientação do 
Mestre António Chainho e do Professor Manuel Domingos. -----------------------------------------  
Manuel Domingos, ligado à  freguesia de Vale de Água onde viveu em criança, correu o 
Mundo como acompanhante de reconhecidos nomes do fado.----------------------------------------  
Leciona ao lado do Mestre António Chainho, na Escola da Guitarra Portuguesa desde a sua 
abertura à população até à presente data. -----------------------------------------------------------------  
Pela sua dedicação e conhecimento da própria guitarra o professor Manuel Domingos é uma 
mais valia para o funcionamento e dignificação da Escola da Guitarra Portuguesa da Câmara 
Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 
se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 
trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade de relação jurídica de 
emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data;  --------------------------  
O contrato terá o valor mensal de € 750,00, pelo que não lhe será aplicável o disposto no art.º 
19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro; -----------------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio no valor de € 4 500,00, conforme informação de cabimento. ---  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelo Senhor Vereador, Arnaldo Frade eleitos do PS, foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores eleitos do PS têm 
vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à política de 
contratação de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------  -  
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ----------------------------------------  
O meu sentido de voto não tem a ver com a pessoa individualmente considerada.” ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Manifesto do departamento pré-escolar do agrupamento de escolas de 
Alvalade ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 38.1.16-01/DCD/SMBA/2011 da Divisão de Cultura e 
Desporto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: do manifesto de apreço pelo espaço Hora do Conto na 
Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém e pelo trabalho de promoção da leitura, remetida 
pela entidade mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Doação de material livro e não livro ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2/33.1.1/DCD/SMBA/2012 da Divisão de Cultura e Desporto --  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aceitar os documentos doados, que ficarão à Guarda das Bibliotecas 
Municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Agradecer aos doadores: Maria Teresa Gonçalves Maia, Américo Manuel da Silva 
Lourenço, Maria José Bordalo, Júlio de Campos Nunes, Osvaldo Énio Machado Godinho. ----  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 ao 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: SOCIEDADE RECREATIVA FILARMÓNOCA UNIÃO ARTÍSTICA  ---  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 18/SAC/DSD/12 com o processo número 02/12 do 
Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultura e Desporto ------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 4.500€ (quatro mil e quinhentos euros) para a 
Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística destinada a apoiar as atividades a 
desenvolver em 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística fundada em 
12/12/1897 é uma associação sem fins lucrativos e tem a sua sede no Rossio da Senhora do 
Monte em Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------  
2. Esta associação tem como objetivos:  -----------------------------------------------------------------  
a) a promoção da cultura, em particular o ensino da música para manutenção e 
rejuvenescimento da sua banda filarmónica:  ------------------------------------------------------------  
b) a ação desportiva e recreativa;  -------------------------------------------------------------------------  
c) outras formas de entretenimento, visando a formação humano na sua generalidades. ---------  
3. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 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: ARMANDO LOUREIRO SILVA ----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº 34729 
referente ao mês de abril de 2012 em nome de Armando Loureiro Silva. ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cerca da Zambujeira, Deixa o Resto, Vila Nova de Santo André. -----------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em Três prestações da fatura/recibo de água nº 34729 
referente ao mês de abril de 2012, conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe 
abaixo indicado: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Armando Loureiro da Silva 153,99€ 

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ ELIAS DE JESUS----------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº 34312 
referente ao mês de abril de 2012 em nome de José Elias de Jesus. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo da Igreja, Santo André Aldeia. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ---------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em duas prestações da fatura/recibo de água nº 34312 
referente ao mês de abril de 2012, conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe 
abaixo indicado: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
José Elias de Jesus 101,14€ 
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FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ESPIGA – COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL -------  
ASSUNTO: Agradecimentos  ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Oficio com o registo de Expediente nº 5737 de 15/05/2012 ---------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do oficio em referencia agradecendo à Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém a colaboração prestada na realização do seminário sobre a 
“perturbação de hiperatividade e défice de atenção” realizado a 28 de abril de 2012. ------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Alienar a Propriedade Plena do lote nº 14 do Loteamento Municipal do 
Outeiro do Lobo. -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Abela. ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Aprovisionamento e Património em nome de 
Manuel Augusto da Silva. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a alienação em regime de Propriedade Plena, após a cedência 
em regime de Direito de superfície, do lote 14 do Loteamento Municipal do Outeiro do Lobo, 
sito na freguesia de Abela, inscrito na matriz predial sob o artigo 817º, a José Francisco 
Pereira pelo valor de 9.274,51€ (nove mil duzentos e setenta e quatro euros e cinquenta e um 
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado por José Francisco Pereira na 
qualidade de procurador do atual superficiário a quem foram concedidos poderes para poder 
vender o imóvel e o Direito de Superfície que recai sobre o mesmo a si próprio. 
DOIS - De acordo com o artº 28 do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de 
Terreno destinados a Habitação. ---------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – De acordo com a alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTIAGO 
DO CACÉM. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Prorrogação de prazo para conclusão dos projetos de arquitetura e de 
especialidades – Loteamento Municipal da Igreja – Zona IV ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 238/1997 do Serviço de Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do prazo para a Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Santiago do Cacém proceder à conclusão do projeto de arquitetura e dos projetos 
de especialidades para licenciamento, relativos ao lote n.º 1 do Loteamento Municipal da 
Igreja, sito na Zona IV, em Santiago do Cacém, pelo período de cinco anos. ----------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com o solicitado pela requerente, tendo em conta a 
conjuntura económica que se vive atualmente. ----------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: DELTABOX – ENGENHARIA, PROJETOS, MONTAGENS 
ELÉTRICAS E MECÂNICAS, LDA ------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do lote 17 da Expansão IV da ZIL de Santo André. ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.02-06/2005 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar a empresa DELTABOX - Engenharia, Projetos e Montagens 
Mecânicas, Lda a transmitir o direito de superfície do lote n.º 17, sito na Zona Industrial 
Ligeira – Expansão IV em Vila Nova de Santo André, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém, sob a ficha n.º 2876, da freguesia de Santo André, para a 
empresa SALINE LUSA – Empresa de Trabalho Temporário, Lda. ---------------------------------  
2. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respetiva escritura, 
cópia da mesma no Serviço de Património. --------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pela requerente. --------------------------------  
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de Superfície, 
em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na alínea d) nº 7 do 
artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro. ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar  -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ RUI MONTEIRO DUARTE SILVA ----------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
restauração e bebidas misto – “Retiro do Escova” --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Machado dos Santos, nº 8 e 10 – Santiago do Cacém --------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 564 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 2 horas da manhã de Segunda-feira a Sábado.  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a Câmara Municipal 
tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados no Regulamento, 
devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem ouvidas as seguintes 
entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de consumidores, a Junta de 
Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações sindicais, as associações patronais e 
a entidade policial. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ---------------------------------------------------------------------------------------------  ------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e vinte minutos.------------------------------------------------------------------
--------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

__________________________________________ 


