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ACTA NÚMERO QUARENTA E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA ONZE DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E DEZ. -------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos onze dias do mês de Novembro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
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, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Pereira Dias Vereadores, a 
fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 aprovação a acta número 
quarenta e dois, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção 
do senhor Vereador Carlos Pereira Dias, por não ter estado presente na reunião. --------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
REUNIÃO DA CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO 
LITORAL ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que na última reunião da CIMAL, realizada no 
dia dez do mês em curso, expôs novamente o problema da falta de cartografia do 
Município, necessária para se prosseguir com os trabalhos de revisão do PDM. Situação 
que está a pôr em causa a conclusão dos mesmos no período contratado, o que irá acarretar 
custos adicionais para o Município, entre outros prejuízos. Acrescentou que se trata de um 
problema que se arrasta há muito tempo, dado que a aquisição daquele serviço data de dois 
mil e cinco.------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o Senhor Presidente da CIMAL se deslocou ao IGP – Instituto 
Geográfico do Português, acompanhado pelo Senhor Vereador Álvaro Beijinha e por outros 
eleitos e técnicos, no sentido de desbloquear a situação, ficando com a ideia de que o 
problema seria resolvido com alguma rapidez, o que não está a acontecer. ---------------------  
Acrescentou que esta situação afecta igualmente o Município de Sines que tem também em 
curso o processo de revisão do seu PDM. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que no IGP foram informados que se fosse 
encontrado algum erro importante na documentação entregue, teriam que rever toda a 
cartografia. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA:------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia dez de 
Novembro, do ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.247.761,88 € (Um milhão duzentos e quarenta e sete 
mil setecentos e sessenta e um euros e oitenta e oito cêntimos)-----------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 362.887,17 € (Trezentos e sessenta e dois mil 
oitocentos e oitenta e sete euros e dezassete cêntimos)---------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André - Plano de Trabalhos 
Definitivo, Mão-de-Obra, Equipamento e Cronograma Financeiro ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro e informação número cento e oitenta e 
nove de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os planos definitivos de trabalhos, mão de obra, equipamentos e 
cronograma financeiro apresentados pelo empreiteiro, CARLOS GIL-OBRAS 
PUB.,CONST. CIV. M. ELECTRICAS Lda., para a execução da obra em referência, 
documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o número duzentos e 
sessenta, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Art. n.º 361º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro. --------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE ----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 4.626,33 € (quatro mil 
seiscentos e vinte e seis euros e trinta e três cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade. ----------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém, a 
Repsol Polímeros Lda e várias entidades do Concelho -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio-Cultural ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1-Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o 
Município de Santiago do Cacém, a empresa Repsol Polímeros Lda na qual esta atribui 
apoio financeiro no valor de 15.000,00€ (quinze mil euros). -------------------------------------  
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2-Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Município de 
Santiago do Cacém, a empresa Repsol Polímeros Lda, o União Sport Club, O Juventude 
Atlético Clube, o Estrela de Santo André - Associação de Cultura Recreio e Desporto, a 
Quadricultura, o Hockey Club de Santiago e o Instituto das Comunidades Educativas, 
relativo a um apoio monetário para o desenvolvimento das suas actividades, de acordo com 
os fins que cada uma delas prossegue. ----------------------------------------------------------------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve acções de 
procura de apoios directos ou indirectos às entidades e instituições que demonstrem realizar 
actividades relevantes na área das estruturas e actividades culturais e desportivas;------------  
2. Tendo em atenção estes objectivos, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém procura 
cultivar um relacionamento entre as empresas que exercem a sua actividade na Zona 
Económica de Santiago do Cacém e a comunidade em geral, de modo a gerar-se um clima 
de entendimento, confiança e cooperação promovendo uma saudável inserção dessas 
empresas no espaço físico e social de Santiago do Cacém, tendo sempre em linha de conta o 
reconhecimento institucional e social pela qualidade do ambiente no município; -------------  
3. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem desenvolvido um conjunto significativo 
de apoios financeiros e logísticos a dezenas de associações de carácter cultural, desportivo, 
social e humanitário;-------------------------------------------------------------------------------------  
4. A empresa Repsol Polímeros Lda representa um papel fundamental na região, a nível 
económico, social e ambiental, e com reflexos muito significativos no Município de 
Santiago do Cacém;--------------------------------------------------------------------------------------  
5. De acordo com a alíneas b) do nº 4, do artº 64º, conjugado com o artº 67º, ambos da Lei 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Acção de Formação ministrada às Assistentes Técnicas e Operacionais 
que exercem funções nos Jardins de Infância do nosso Município --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André e Santiago do Cacém--------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 225/DEASS/SASETEGE/2010 – 30 Área 
Transversal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 240,00 € (duzentos e quarenta euros) para 
o INTERVIR.com (Associação de Promoção da Saúde, Desenvolvimento Social e Cultural) 
referente à prestação da acção de formação “Promoção de Competências Sociais e 
Pessoais”, que decorreu no dia 10 de Abril e 19 de Junho de 2010 nas Bibliotecas 
Municipais do Município. ------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------  
Dar continuidade à organização de acções para as assistentes técnicas e operacionais, que 
exercem funções nos Jardins-de-infância do Município. ------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2010-11-11                                                                                         4 de 8    

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2010/2011 – Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxilios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde /SASETEGE/2010, informação nº 0245/DEASS/SASETEGE/2010 de 29/10/2010. -  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes no documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
duzentos e sessenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
2. Transferir para os Agrupamentos as verbas para a aquisição de livros e material escolar, 
destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas listagens anexas, a saber: 
Agrupamento de Alvalade 112,50 € (cento e doze euros e cinquenta cêntimos) Cercal do 
Alentejo 87,50 € (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos); Agrupamento de Santiago do 
Cacém 137,50 € (cento e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Santo 
André 200,00 € (duzentos euros), sendo o total de 537,50 € (quinhentos e trinta e sete euros 
e cinquenta cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do nº 13 do artº 19 da Lei 159/99, de 14 de Setembro --------  
Alínea d) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro-------------------------------------------------------  
Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho nº 14368-A/2010.----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2010/2011 – Criação dos Circuitos Especiais Nº 42 
e 43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE e 
Informação Nº 243/DEASS/SASETEGE/2010 de 27/10/2010 -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Criar os Circuitos Especiais Nº 42 (4 alunos) com o percurso 
Pirineuzinho/São Francisco da Serra - São Francisco da Serra – Cruz de João Mendes e 
Volta, numa distância total diária de 18 km (4,5 km x 4 viagens) e Nº 43 (1 aluno) com o 
percurso Herdade da Daroeira – Alvalade (paragem do autocarro) e Volta, numa distância 
total diária de 40 km (10 km x 4 viagens), conforme documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
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Dois - Desencadear o respectivo processo de adjudicação com a empresa Táxis Gamito & 
Fonseca, Lda. para o Circuito Especial Nº 42. -------------------------------------------------------  
Três -  Que o Circuito Especial Nº 43 seja assegurado pela viatura municipal afecta aos 
transportes escolares na Freguesia de Alvalade. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – artigos 10º e 15º do Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------  
Três - Portaria Nº 766/84, de 27 de Setembro. ------------------------------------------------------  
Quatro – alínea a) do número 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Celebração de contrato de prestação de serviços. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2010 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a celebração de contrato de prestação de serviços, com dois 
técnicos de som e imagem, para prestar apoio no processo de projecção de filmes e demais 
iniciativas nesta área de actividades. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: 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 da relação jurídica de emprego público. ------------------------------------  
De direito: De acordo com a alínea a) n.º 2 do art.º 35 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro e art.º 6 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, na redacção da Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro dos eleitos da CDU, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, e um 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ------------------------------------------  
Duas abstenções dos eleitos do PS, Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número39/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
 TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CUSTÓDIA MARIA GAMITO AMÂNDIO E AVELINO RIBEIRO 
LOURENÇO --------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de Loteamento nº 11/2010 em nome de Custódia Maria Gamito 
Amândio e Avelino Ribeiro Lourenço--------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Figueiras do Cabeço – Santo André ---------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 11/2010 da Divisão de Gestão Urbanística ---  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a Alteração de Loteamento nº 11/2010 requerida por Custódia 
Maria Gamito Amândio e Avelino Ribeiro Lourenço, para os lotes 1 a 19 do Loteamento 
Figueiras do Cabeço – Santo André, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial 
de Santiago do Cacém sob os nºs 4381/20100202, 4389/20100202, 4388/20100202, 
4387/20100202, 4386/20100202, 4385/20100202, 4384/20100202, 4383/20100202, 
4382/20100202, 4380/20100202, 4379/20100202, 4378/20100202, 4377/20100202, 
4376/20100202, 4375/20100202, 4374/20100202, 4373/20100202, 4372/20100202, 
4371/20100202 da respectiva freguesia. --------------------------------------------------------------  
A operação consiste ao nível dos lotes 1 a 10 na alteração do polígono de implantação, no 
aumento da área de implantação de 145 m2 para 213 m2, na previsão de caves e acesso às 
mesmas pela rua do loteamento municipal. ---------------------------------------------------------  
Ao nível dos lotes 11 a 19 é prevista a alteração do polígono de implantação, o aumento da 
área de implantação de 180 m2 para 255 m2, é prevista cave e é previsto um acesso viário 
ao lote 11, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
duzentos e sessenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
2- Aprovar o pagamento do valor de 57,26 € (cinquenta e sete euros e vinte e seis cêntimos) 
para emissão de alvará de licença de loteamento. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos dos artigos 27.º 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. ---  
Não foram notificados os proprietários para efeitos de pronúncia uma vez que os 
requerentes são os proprietários dos lotes. -----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO EMPRESARIAL ENHOL, S.A ----------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e o 
Grupo Empresarial Enhol  ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração do acto administrativo de aprovação do Protocolo de 
Colaboração, aprovado em reunião de Câmara de 28/10/2010, a celebrar entre o Município 
de Santiago do Cacém e o Grupo Empresarial Enhol com vista à criação de condições para 
a instalação de uma central termoeléctrica de tecnologia cilíndrico parabólica no Conselho 
de Santiago do Cacém, designadamente da cláusula 4ª que passará a ter a seguinte redacção: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“ No caso da efectiva implementação da central solar termoeléctrica, as partes negociarão 
contra-partidas a prestar, para além das contribuições legalmente previstas ” -----------------  
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Documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e 
sessenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A proposta de protocolo foi enviada ao Grupo Empresarial 
Enhol que, por email de 05/11/2010, constante do processo, sugeriu a alteração ora 
proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o artigo 147.º do Código do Procedimento Administrativo. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Projecto de Candidatura nº 7 ao FAME – Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém--------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo/2009. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do projecto de candidatura nº 7 ao FAME – Fundo 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Concelho de Santiago do Cacém, apresentado 
pela empresa promotora Rita Salomé Unipessoal Lda, para desenvolvimento da actividade 
económica de estabelecimento de bebidas – CAE nº 56301; --------------------------------------  
2. Aprovar o contrato de abertura de crédito e de concessão de subsídio reembolsável entre 
o Banco Espírito Santo, S.A., Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Rita Salomé 
Unipessoal Lda, Rita Salomé Garcia Fernandes Augusto e Pedro Jesus Augusto, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número duzentos e sessenta e sete, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto em informação nº 52/GAE/DDET/2009, 
anexa ao processo; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o parecer emitido, em 20 de Julho de 2009, pela Câmara Municipal, 
acerca do Projecto de candidatura em referência; ---------------------------------------------------  
3. De acordo com o Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Concelho de Santiago do Cacém, celebrado em 20 de Novembro de 
2006, entre o Banco Espírito Santo S.A., a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a 
Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua, S.A., a ADRAL – Agência de Desenvolvimento 
Regional do Alentejo S.A e o IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 
e ao Investimento, com as alterações introduzidas no anexo I à Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém em 13/05/2010 e remetidas, pela ADRAL, à Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, via e-mail anexo ao processo, em 07/06/2010. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas. ---------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


