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ACTA NÚMERO VINTE SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA SETE DE JULHO DE DOIS MIL 
E ONZE ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos sete dias do mês de Julho de dois mil e onze, 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 e Carlos Manuel Lourenço 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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Álvaro Beijinha. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA AERSET ----------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que na passada sexta-feira, dia um de Julho, esteve 
presente com o Senhor Vereador Álvaro Beijinha numa reunião com o Presidente da 
AERSET – Associação Empresarial da Região de Setúbal e dois técnicos desta Associação.  
Mais referiu que o Presidente da AERSET, mostrou interesse em expandir a área de 
abrangência da Associação, que se situa na península de Setúbal, para o Alentejo uma vez 
que para esta região os apoios comunitários ainda não estão esgotados, podendo por isso 
apresentar candidaturas para a criação de novas empresas. ----------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu ainda que é intenção da AERSET, criar dois pólos de 
investimento um em Alcácer do Sal, perto de Setúbal, e outro em Santo André, próximo do 
Porto de Sines, tendo acrescentado que a escolha de Santo André se deve ao facto de os 
preços dos terrenos em Sines serem muito superiores. ---------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou se a Associação pretende só a cedência de 
terrenos ou também apoio financeiro. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que não pretendem apoio financeiro.--------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que deve haver algum cuidado com esta situação, 
e analisar o tipo de empresas que se poderá querer instalar na região, pois as ZIL`s do 
concelho não estão preparadas para a instalação de determinadas industrias, tendo em conta 
as infra-estruturas existentes, salientado que, se não se tiver em conta as limitações das 
infra-estruturas existentes futuramente poderá haver problemas. ---------------------------------  
O Senhor Presidente referiu entender as preocupações do Senhor Vereador Óscar Ramos no 
entanto, referiu que a AERSET é uma Associação com grande experiencia na criação de 
Micro Empresas e PMEs. -------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que actualmente é cada vez mais difícil captar investimento, e a Câmara 
Municipal não tem capacidade de sozinha atrair investidores para a região, além disso em 
Santiago não existe uma Associação Empresarial, pelo que espera que a AERSET, possa 
trazer mais investimento para a ZIL de Santo André, onde já existem empresas a ter 
bastante sucesso e a exportar os seus produtos.------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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COFESMAR – CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE ---------------------------------------  
Pelo Senhor Vereador Óscar Ramos foi apresentada a seguinte RECOMENDAÇÃO: -------  
“COFESMAR – Construção do Edifício Sede-------------------------------------------------------  
Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------  
- A COFESMAR – Comissão de Festas de Santa Maria, em Ermidas Sado é a entidade que 
organiza as emblemáticas Festas das Flores que têm lugar em Agosto a cada dois anos; -----  
- A entidade tem um conjunto relevante de bens que estão distribuídos por diversos 
armazéns privados por não ter sede social com instalações adequadas;--------------------------  
- Para resolver sobretudo esse problema, a COFESMAR apresentou uma candidatura à 
CCDRA para a construção do seu edifício sede; ----------------------------------------------------  
- A candidatura foi aprovada o que permitirá à entidade receber um apoio financeiro a 
fundo perdido de cerca de cinquenta mil euros; -----------------------------------------------------  
- Ainda assim, para que a obra possa avançar a componente financeira da responsabilidade 
da instituição é considerável não dispondo a mesma desse valor; --------------------------------  
- A CMSC, no início do processo disponibilizou-se para cooperar com a instituição através 
da atribuição de um apoio na ordem dos vinte e cinco mil euros;---------------------------------  
- Posteriormente a CMSC terá reduzido o valor do apoio financeiro a prestar para uma 
verba na ordem dos cinco mil euros; ------------------------------------------------------------------  
- Na actual situação não será fácil para a COFESMAR garantir a concretização da obra por 
falta de verba, caso a CMSC não reconsidere o valor do seu apoio;------------------------------  
- Isso poderá significar o não aproveitamento dos cinquenta mil euros já referidos e já 
aprovados, o que seria um perda enorme para a Freguesia e para o Município; ----------------  
RECOMENDAMOS QUE:-----------------------------------------------------------------------------  
Pese embora o facto da CMSC não se poder substituir a todas as instituições da área do 
Município que precisem de apoios financeiros, atendendo ao significado e importância 
particulares das Festas de Santa Maria, a CMSC possa reconsiderar o apoio financeiro a 
prestar ao projecto para os níveis inicialmente assumidos, para que a obra em causa possa 
ter lugar. Assim se aproveitará um apoio financeiro relevante já aprovado e serão criadas 
condições para a continuidade de tão tradicionais festas populares que se tornaram um dos 
emblemas do nosso Município”. -----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos, tendo em conta a sua 
urgência: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Requalificação e valorização do Parque Central em VNSA – Trabalhos nos lagos - 
Suspensão dos trabalhos.------------------------------------------------------------------------------  
- Adjudicação do Direito ao Arrendamento do Quiosque do Parque Urbano do Rio da 
Figueira.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia seis de Julho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 656.863,75 € (seiscentos e cinquenta e seis mil 
oitocentos e sessenta e três euros e setenta e cinco cêntimos) -------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 484.793,42 € (quatrocentos e oitenta e quatro mil 
setecentos e noventa e três euros e quarenta e dois cêntimos) -------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Revisão do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil – Consulta 
Pública ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e onze, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a consulta pública, da revisão do Plano Municipal de Emergência e 
Protecção Civil, pelo prazo de 30 dias e a disponibilização do plano na internet, Sede do 
Município de Santiago do Cacém e sede das Juntas de Freguesia. -------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 6º com as formalidades de provação referidas no 
artigo 4º da Directiva anexa à Resolução nº 25/2008. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Doação de parcela de terreno destinada ao acesso às Ruínas de 
Miróbriga. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-04.01/DAGF/PAT/2010. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.  --------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Que a Câmara Municipal aceite a doação da parcela de terreno abaixo 
indicada, a efectuar pelos respectivos proprietários, a desanexar do seu prédio, para 
integração no domínio público municipal destinada à estrada de acesso às Ruínas de 
Miróbriga, em Santiago do Cacém.--------------------------------------------------------------------  
 

Identificação do Prédio Área a 
Doar: Matriz Predial 

Santiago 
Cacém 

Descrição 
CRP: 

 
Proprietários: 

 
1131,20 
m2 

 
196º - L 

 
2864/2007122
6 

Mariana de Jesus Salema e António 
Lúcio Salema Feliciano 

Dois – Que, à referida parcela, seja atribuído o valor a seguir indicado, apurado em função 
da proporção do valor patrimonial do prédio, utilizado pelo Serviço de Finanças para 
tributação em IMT no ano de 2010. -------------------------------------------------------------------  
 

FUNDAMENTOS: a) – Regularização do terreno cedido de facto há vários anos pelos seus 
pais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) - Nos termos da alínea h) do nº 1 do Artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que atribui à Câmara 
Municipal a competência para “aceitar doações, legados e heranças a benefício de 
inventário”.------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para a Reabilitação Urbana de S. Francisco – Sector B 
– Abertura de Procedimento por Concurso Público --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: São Francisco da Serra ---------------------------------------------------------  

Identificação do 
Prédio 

Área do 
Prédio: 

Valor 
Patrimonial: 

Área da 
Parcela a 
Ceder: 

Valor da Parcela: 

196º - L 2,300000 ha 1631,79 € 1131,20 m2 80,26 € 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-07-07                                                                                             4 de 11 

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e onze  e 
informação número noventa e quatro de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo 
estimado de 309.370,00€ (trezentos e nove mil trezentos e setenta euros), acrescido de IVA, 
(18.562,20 €), que perfaz um valor total de 327.932,20 € (trezentos e vinte e sete mil 
novecentos e trinta e dois euros e vinte cêntimos).--------------------------------------------------  
2. Aprovar o anúncio, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e trinta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, programa de 
procedimento e caderno de encargos. -----------------------------------------------------------------  
3. Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efectivos e dois suplentes, de 
entre os quais nomeado um Presidente do Júri. ------------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Eng. º António Marques da Silva ------------------------------------------------------  
Membros Efectivos: 1º - Arqª Silvana --------------------------------------------------------------  
---------------------------2º- Dra. Fátima Ramusga ----------------------------------------------------  
Membros Suplentes: 1º - Eng.º Ana Vilas Boas ---------------------------------------------------  
---------------------------2º- Dra. Ana Zorrinho-------------------------------------------------------- 
4. Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O projecto de execução do concurso em referência foi da 
responsabilidade da DPM (aprovado por deliberação de Câmara de 19-05-2011). ------------  
Prevê-se a execução da obra em 2011 e 2012 e encontra-se prevista em PPI de acordo com 
o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Rede de esgotos pluviais, objectivo 2.4.3.2.1. e projecto n.º 2004/022 no valor de 
20.848,00€  acrescido de IVA (1.250,88 €) que perfaz um total de 22.098,88€ (Vinte e Dois 
Mil Noventa e Oito Euros e Oitenta e Oito Cêntimos); --------------------------------------------  
2. Rede de distribuição de água, objectivo 2.4.4.2.5. e projecto 2004/032 no valor de 
27.103,00€  acrescido de IVA (1.626,18 €) que perfaz um total de 28.729,18€ (Vinte e Oito 
Mil Setecentos e Vinte e Nove Euros e Dezoito Cêntimos);---------------------------------------  
3. Infra-estruturas eléctricas, objectivo 3.2.2.2. e projecto 2004/069 no valor de 69.165,00€ 
acrescido de IVA (4.149,90 €) que perfaz um total de 73.314,90€ (Setenta e Três Mil 
Trezentos e Catorze Euros e Noventa Cêntimos); --------------------------------------------------  
4. Arranjos exteriores e arruamentos, objectivo 3.3.1.1.2. e projecto 2002/173 no valor de 
160.708,00€ acrescido de IVA (9.642,48 €) que perfaz um total de 170.350,48€ (Cento e 
Setenta Mil Trezentos e Cinquenta Euros e Quarenta e Oito Cêntimos); -----------------------  
5 – Rede de telefones, objectivo 3.5.2. e projecto 2004/116 no valor de 31.546,00€ 
acrescido de IVA (1.892,76 €) que perfaz um total de 33.438,76€ (Trinta e Três Mil 
Quatrocentos e Trinta e Oito Euros e Setenta e Seis Cêntimos). ---------------------------------  
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Seguro da Viatura de recolha de RSU – Resíduos Sólidos Urbanos ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo com a classificação 02.02.05 da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a CIMAL – Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral o 
montante de 839,29€ (oitocentos e trinta e nove euros e vinte nove cêntimos), para 
compensação dos encargos com o prémio de seguro da viatura de recolha de RSU – 
Resíduos Sólidos Urbanos com a matrícula 47-69-NC, relativo ao pedido de 3 de Maio de 
2010 e 19 de Abril de 2011. ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ponto Um: Tendo em conta que a viatura referida se encontra ao 
serviço do Município e que foi acordado que a responsabilidade da despesa com o seguro 
da mesma seria da conta do Município. --------------------------------------------------------------  
Ponto Dois: Lei nº 169/99, artº 64, nº 4, a) de 18 Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação e valorização do Parque Central em VNSA – Trabalhos 
nos lagos - Suspensão dos trabalhos ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e onze e Informação número 
noventa e cinco de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ---------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a suspensão dos trabalhos da zona dos lagos na empreitada de 
Requalificação e Valorização do Parque Central em VNSA pelo período de 60 dias, a 
contar da data do pedido do empreiteiro. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Indefinição do destino e meios para a remoção dos animais 
existentes nos lagos, e tendo em consideração que a Câmara Municipal se encontra ainda a 
analisar e preparar a respectiva solução. --------------------------------------------------------------  
Dois: Decisão em curso por parte da Câmara Municipal sobre a remoção dos cepos.---------  
Três: Decisão em curso por parte da Câmara Municipal sobre a impermeabilização da linha 
de água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Quatro: Indefinição sobre o abastecimento de água através do lago ao sistema de rega, 
tendo em consideração que a Câmara Municipal se encontra ainda a analisar e preparar a 
respectiva solução. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco: Art.ºs n.ºs 365º e 369º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de Janeiro e cláusula 32º do Caderno de Encargos do Procedimento.----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Adjudicação do Direito ao Arrendamento do Quiosque do Parque 
Urbano do Rio da Figueira.---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-03.04/2011 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Efectuar procedimento por hasta pública para adjudicação do direito 
ao arrendamento do Quiosque do Rio da Figueira;--------------------------------------------------  
Dois: Aprovar as condições da hasta pública e o caderno de encargos da exploração do Bar, 
conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
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trinta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
Três: Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 21 de Julho de 2011, 
pelas 10,00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o disposto na alínea f) do nº1 do art.º 64º 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Doação de uma parcela de terreno com 131,83m2, em Foros do Locário, 
para o domínio público do Município de Santiago do Cacém---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Domingos----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 04.01-01 de 2011da Divisão de Administração Geral e 
Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Revogar a deliberação de Câmara de dezassete de Fevereiro de dois mil e 
onze, relativa à doação de uma parcela de terreno com a área de 131,83 m2, a desanexar do 
prédio “Menuca”, a efectuar pelo Senhor Arménio António Loures dos Santos. ---------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------  
b) A referida parcela de terreno é propriedade do Senhor Arménio António Loures dos 
Santos, que veio agora informar, não estar disposto a doar ao Município aquele pedaço de 
terreno. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura de Concurso Público para Adjudicação da Cedência de 
Exploração de Quatro Espaços Destinados a Comércio Sitos no Parque Central de 
Vila Nova de Santo André.----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André.----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-04.02/2011 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a abertura de Concurso Público para cedência de exploração 
de quatro espaços destinados a comércio no Parque Central de Vila Nova de Santo André; -  
Dois – Aprovar o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, conforme documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e trinta e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
Três – Designar o Júri que conduzirá o Procedimento, o qual terá a seguinte composição: --  
Presidente – Dra. Maria Helena Lourenço------------------------------------------------------------  
1º Vogal – Dr. Pedro Tojinha---------------------------------------------------------------------------  
2º Vogal – Sr. Octávio Gonçalves ---------------------------------------------------------------------  
1º Vogal Suplente – Sra. Suzana Silva ----------------------------------------------------------------  
2º Vogal Suplente – Sra. Fernanda Silva -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o disposto na alínea f) do nº1 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ CARLOS DA SILVA MARINHO ------------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do Direito de Superfície – Lote na Z.I.L. em Vila Nova de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Informação número sessenta e oito da Divisão de Administração Geral 
e Financeira / Secção de Aprovisionamento e Património de vinte e oito de Junho de Dois 
Mil e Onze.------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Presidente ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do direito de superfície sobre o lote de terreno 
com a área de 324,00 m2, sito na Z.I.L. de Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob 
o artigo 5 463ºe descrito na C.R.P sob a ficha n.º 03403/200999 da freguesia de Santo 
André, por um período de dez anos com início reportado a dezoito de Janeiro de Dois Mil e 
Nove. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1-O requerente adquiriu o direito de superfície sobre o referido lote, ao 
G.A.S. por escritura lavrada no Cartório Notarial de Sines em 18-01-1989. Com a extinção 
do G.A.S, a propriedade do solo passou para o estado, tendo o Município de Santiago do 
Cacém a gestão do mesmo. -----------------------------------------------------------------------------  
2- - De acordo com o solicitado pela requerente, e com o nº 2 da cláusula segunda do 
documento complementar anexo à escritura supra referida. ---------------------------------------  
3-De acordo com a 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PAULO JORGE DO CHÃO CARVALHO DA FONSECA -----  
ASSUNTO: “Parcela de terreno com 18,00m² a ser anexada ao lote 161 do Bairro da 
Atalaia Norte em Vila Nova de Santo André”. ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  Santo André.---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA:  Informação número sessenta e quatro da Divisão de 
Administração e Gestão Financeira / Secção de Aprovisionamento e 
Património, de catorze de Junho de Dois Mil e Onze. --------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Presidente. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Alienar uma parcela de terreno com a área de 18,00m², 
inscrita na matriz sob o artigo 6602º e descrita na Conservatória do Registo 
Predial sob a ficha nº 4229/20090511 da freguesia de Santo André, para ser 
anexada ao lote nº 161 do Bairro da Atalaia Norte, cujo proprietário é o 
senhor Paulo Jorge do Chão Carvalho da Fonseca, pelo valor de 2.334,78€. -  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro----------------  
b) A referida parcela de terreno foi objecto de desafectação do domínio 
público aprovada por deliberação camarária de 26 de Março de 2009. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: A.C.NUNES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDª. -----------------------------  
ASSUNTO: Recepção Provisória das obras de urbanização referentes ao loteamento 
n.º 22/2006, em nome de A. C. Nunes – Sociedade Unipessoal Ldª, sito em Dompel – 
Relvas Verdes  – Santiago do Cacém e redução da garantia bancária. ---------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Dompel – Relvas Verdes – Santiago do Cacém. ----------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 22/2006 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística e requerimento n.º 2386/2010.--------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a recepção provisória das obras de urbanização, ficando cativo 10% 
do valor total da garantia bancária n.º 125-02-1466094 do Banco Comercial Português S.A, 
a que corresponde o valor de 25.690,00 € (vinte e cinco mil seiscentos e noventa euros), 
valor que será libertado aquando da recepção definitiva.-------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas foi 
prestada a garantia bancária n.º 125-02-1466094 do Banco Comercial Português S.A, no 
valor de 256.900,00 € (duzentos e cinquenta e seis mil e novecentos euros). -------------------  
Na sequência do pedido de recepção provisória das obras de urbanização, deslocou-se ao 
local uma equipa técnica da Câmara Municipal que considerou que estão reunidas as 
condições para a recepção provisória das mesmas.--------------------------------------------------  
Constam do processo ofícios da EDP e da PT informando que procederam à recepção 
provisória. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua actual redacção estão reunidas as condições para a recepção provisória 
das obras de urbanização em causa e para a redução da garantia bancária, ficando cativo 
10% do valor total da mesma, a que corresponde 25.690,00 € (vinte e cinco mil seiscentos e 
noventa euros), valor que será libertado aquando da recepção definitiva. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Junta de Freguesia de Alvalade----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 12 do Serviço de Museu da Divisão de Cultura e 
Desporto, de 05 de Maio de dois mil e onze e informação número sessenta da Divisão 
Jurídica, de dois mil e onze. ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara . -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2010/2011 – Auxílios Económicos: Apoio 
Alimentar – Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo. --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 135/DEASS/2011 de 20/06/2011.------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir o escalão e respectiva comparticipação (alimentação) à aluna 
do 1º Ciclo, relativo ao novo pedido, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e trinta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do nº 13, do art.º 19, da Lei 159/99, de 14 de Setembro; -----  
Alínea d) do nº 4, do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 
5-A/2002 de 11 de Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------  
Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -----------------------------------------------------  
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Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de Setembro.----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUSIA DE SANTO ANDRÉ ---------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para Junta de Freguesia de Santo André -----------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a informação nº 66/2011 da Divisão de 
Cultura e Desporto e oficio nº 173/2011 da Junta de Freguesia de Santo André.---------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 3.200,00 Euros (três mil e 
duzentos euros) para a junta de Freguesia de Santo André como apoio na organização da 
16ª Corrida da Lagoa de Santo André. ----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 
iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da 
actividade física e desportiva junto da população. --------------------------------------------------  
Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção da 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou sobre a importância a 
transferir, uma vez que este evento é patrocinado por algumas marcas e os participantes 
pagam a inscrição.----------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que o valor global desta iniciativa é muito 
elevado, tendo feito referência ao documento remetido pela Junta de Freguesia onde são 
descriminadas as despesas.------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que se deve tentar que sejam empresas que fazem 
publicidade nestes eventos a suportar as despesas.--------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA -----------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 30/SAC/DCD com o Processo nº 11/SAC/DCD – 15.A.1.1 da 
Divisão de Cultura e Desporto.-------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 4.500,00€ (quatro mil e 
quinhentos euros), para o Coral do Clube Galp Energia, sendo: ----------------------------------  
- 3.600,00 € (três mil e seiscentos euros) para apoio às despesas correntes do grupo; ---------  
- 900,00 € (novecentos euros) para apoio à realização do 10º Encontro de Coros. -------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------  
2. O Coral Galp Energia desenvolve um importante trabalho de divulgação e promoção da 
musica coral dentro e fora do Município.-------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu lamentar que um grupo com 
o nome de Coral do Clube Galp Energia, que efectua as suas actuações transportando o 
nome de uma empresa com grande capacidade financeira a ser custeado pelo Município de 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu concordar com o que foi exposto anteriormente, 
tendo acrescentado que quem assiste às actuações deste Coral julga que é financiado pela 
GALP.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que esta situação já foi vista com os 
membros do Coral. ---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu concordar e que seria de agendar uma reunião tripartida para 
analisar este assunto.-------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias sugeriu que o Coral constitua uma pessoa colectiva 
e assim se desvincule do Clube Galp Energia. -------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASAS – ACADEMIA SÉNIOR DE ARTES E SABERES DE SANTO 
ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 27/SAC/DCD/2011 com o Processo número 
08/SAC/DSC/2011-15.A.1 do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. --------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar uma transferência de uma verba no valor de 900,00 € (novecentos 
euros) para a ASAS - Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André destinada ao 
apoio das suas actividades.------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE-----------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 29/SAC/DCD/2011 – 15.A.1 do Serviço de Acção Cultural 
da Divisão Sócio Cultural. ------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 900,00 € (novecentos euros) para a Casa do 
Povo de Alvalade destinada a apoiar as actividades culturais e recreativas a desenvolver no 
presente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------  
2. A Casa do Povo de Alvalade para além da vertente social, apoiada através de acordos de 
cooperação com a segurança social desenvolve paralelamente actividades de índole cultural 
e recreativa, cujos custos são suportados pela Casa do Povo. -------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE S. DOMINGOS --------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Domingos----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 28/SAC/DCD/2011 com o Processo número 
09/SAC/DSC/2011 do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. -----------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 675,00 € (seiscentos e 
setenta e cinco euros) para o Grupo de Animação Cultural de S. Domingos como forma de 
apoio às actividades a desenvolver em 2010. --------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2011-07-07                                                                                             11 de 11 

FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------  
2. O Grupo de Animação Cultural de S. Domingos é uma associação sem fins lucrativos 
com o objectivo de fomentar a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus 
associados e de toda a população da área geográfica onde se situa. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO AREALÃO -------------------------  
ASSUNTO: Isenção de taxas -------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Arealão – Abela------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 32/SAC/DCD/2011 do Serviço de Acção Cultural 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Apoio a realização de iniciativa – Festas Tradicionais do Arealão, a 
promover nos dias 2 e 3 de Julho, através da isenção do pagamento de taxas (nº 2 do 
Regulamento Municipal de Taxas), no valor de 10,52 € de Licenciamento de Recinto de 
Diversão Provisória e 28,83 € de Licenciamento de Ruído – Total 39,35 € (trinta e nove 
euros e trinta e cinco cêntimos).------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Apoiar a realização da actividade proposta pela Associação de 
Moradores do Arealão considerando o fim recreativo a que se destina. -------------------------  
2. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no 
nº 2 do artº 6º do Regulamento Municipal de Taxas. -----------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento-----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e cinquenta minutos. --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Director do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
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