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ATA NÚMERO CATORZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E DOZE ----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira 
Dias Vereadores, a fim de se efetuar 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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------- 
ACESSO AO MONTE  HORIZONTE – TURISMO RURAL -------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que visitou aquele empreendimento 
turístico, sito na Herdade do Seixinal, Aldeia dos Chãos, considerando que se trata de um 
investimento interessante, implantado no meio da natureza e em equilíbrio com a mesma. 
Acrescentou que tendo em conta a sua importância turística, merecia alguma atenção da 
Câmara Municipal no que respeita aos acessos, cujo piso, em terra batida, precisa de ser 
melhorado. Mais referiu que seria também de colocar ecopontos, na EN 120, junto à estrada 
de acesso àquele empreendimento. --------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu conhecer aquele empreendimento turístico, 
acrescentando que o mesmo está bem enquadrado na paisagem e com uma vista excecional, 
mas o acesso não é o melhor, embora transitável. Acrescentou que já tinha abordado o 
assunto com o Presidente da Junta de Freguesia, no sentido de se equacionar uma 
intervenção naquela via, quando a máquina for disponibilizada para reparação dos 
caminhos na freguesia de Santiago do Cacém, embora a responsabilidade pela reparação e 
conservação do mesmo seja do proprietário, porque se trata de um caminho particular, de 
acesso a um equipamento comercial.------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que deverão ser analisadas as questões do acesso e da 
colocação dos ecopontos. -------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CERRO DA INÊS – DEPÓSITO DE ÁGUA E ESTABELECIMENTOS DE 
RESTAURAÇÃO---------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias questionou, se existia a intenção de voltar a abrir o 
bar que funcionava naquelas instalações, acrescentando que se está a perder aquele 
equipamento como miradouro. Considerou ainda que seria de recuperar aquele espaço, 
incluindo a sua pintura, para usufruto da população e de visitantes, tendo em conta a sua 
localização e os meios de que dispõe que permitem o acesso a uma extraordinária vista 
panorâmica. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que houve uma alteração substancial das 
condicionantes legais para o funcionamento dos estabelecimentos de restauração 
(restaurante e bar) naquele equipamento, relativamente a data da sua construção. 
Acrescentou que os Bombeiros não dão parecer favorável ao funcionamento do restaurante, 
por razões de segurança, devido ao facto da cozinha se situar por cima das escadas e não 
existir acesso alternativo. Mais informou que a solução passaria por substituir o sistema a 
gás por um sistema elétrico e colocar portas corta-fogo, o que implica um investimento 
substancial que a Câmara Municipal, nesta altura, não pode fazer. Contudo, acrescentou que 
algumas pessoas manifestaram interesse na exploração daquele equipamento e que se 
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poderá chegar a um acordo para a concessão do mesmo, a exemplo do que aconteceu com 
instalações similares, no Mercado Municipal, ficando as obras a cargo do concessionário. --  
O Senhor Presidente referiu que os depósitos de água integrados naquele equipamento e as 
duas unidades enterradas que foram, posteriormente, colocadas junto ao mesmo, são da 
maior importância para a população da Cidade, porque permitiram o reforço no 
abastecimento de água nos anos de seca e o enchimento das piscinas, sem que se tenham 
registado problemas no abastecimento público normal. --------------------------------------------  
Mais referiu que deverá ser estudada a questão do aproveitamento do Bar existente naquele 
equipamento.----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade considerou que a questão do aproveitamento daquele 
equipamento devia ser tratada de uma forma mais abrangente, do ponto de vista turístico, de 
forma a transformar aquele espaço num local de referência, para ser visitado. Acrescentou 
que no Bar também podiam ser comercializados produtos da região. ----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APROVEITAMENTO DE EQUIPAMENTO DE ESCOLA BÁSICA DESATIVADA  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que lhe constou que havia equipamento na 
EB1 da Sonega (desativada)  que podia ser aproveitado para a Escola da Aldeia dos Chãos.  
A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que iria ver este assunto com os 
Agrupamentos das Escolas. -----------------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALVALADE – NUCLEO MUSEOLÓGICO -----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade solicitou esclarecimentos sobre a situação atual e as 
perspetivas futuras de funcionamento daquele Núcleo Museológico. ----------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que estão em curso trabalhos no terreno, 
com a orientação de técnicos da área de Arqueologia, acrescentando que o facto de não se 
avançar com novas escavações, não punha em causa a realização de trabalhos num futuro 
próximo. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que o espaço continua aberto ao público, sendo visitada por alunos das 
escolas, e que se pretende que o mesmo possa continuar a ser visitado. -------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------ORDEM DO DIA: -------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de abril do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 514.054,45 € (quinhentos e catorze mil cinquenta e 
quatro euros e quarenta e cinco cêntimos). -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 286.471,57 € (duzentos e oitenta e seis mil 
quatrocentos e setenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos). ----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:---------------------------------  
ENTIDADE: EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A ----------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de correção do topónimo “Santiago do Cacém” na A26 --------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da resposta enviada à Câmara Municipal pela EP – Estradas 
de Portugal, S.A sobre o pedido de correção do topónimo “Santiago do Cacém” nas placas 
identificativas na A26.-----------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a preocupação sobre esta 
matéria não deverá ser só com os espaços com maior visibilidade, dando como exemplo a 
situação existente na freguesia de Ermidas, onde em cada entrada da Sede da mesma 
existem tabuletas com a designação da localidade de maneira diferente e de forma incorreta. 
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Pelo que, sugeriu que fosse feito um levantamento de todas as situações no Município e 
exigida a sua correção.-----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO COMERCIO 
ESCRITORIOS E SERVIÇOS DE PORTUGAL -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura dos Estabelecimentos Comerciais no 1º de maio.--------------------  
LOCALIZAÇÃO: Setúbal ----------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do ofício remetido pelo Sindicato dos Trabalhadores do 
Comercio Escritórios e Serviços de Portugal, sobre o assunto em epígrafe. --------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou sobre as medidas que a 
Câmara Municipal vai tomar sobre o assunto. -------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que a lei geral permite a abertura dos 
estabelecimentos ao domingo e que o Regulamento Municipal em vigor está enquadrado na 
mesma, exceto na matéria relativa ao prolongamento de horários. -------------------------------  
O Senhor Presidente informou que os Serviços Municipais estarão encerrados. ---------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município – 1º Trimestre de 2012-- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Onze. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução Orçamental do Município 
(Câmara Municipal de Santiago do Cacém), relativo ao 1º trimestre de 2012, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número setenta e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011.-  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que se congratulava 
com o facto de, em abril, já se dispor dos resultados relativos ao primeiro trimestre. ---------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a sua preocupação era com os resultados 
constantes no documento, passando a apresentar a seguinte tomada de posição dos 
Vereadores eleitos do PS: “TOMADA DE POSIÇÃO: “Assunto: Síntese da Execução 
Financeira – 1º Trimestre de 2012. --------------------------------------------------------------------  
A maioria municipal apresentou o Relatório com a síntese da execução financeira relativa 
ao 1º trimestre de 2012, documento que nos merece as seguintes considerações: --------------  
Felizmente para o nosso Município, as piores previsões ao nível da execução orçamental da 
receita não se confirmaram, tendo-se verificado mesmo um substancial aumento da receita 
arrecadada na ordem dos 15%, cifrando-se em 5,9 milhões de euros;----------------------------  
Mesmos os impostos diretos, nomeadamente o IMI, o IMT, o Imposto Único de Circulação 
e a Derrama apresentam um aumento médio na ordem dos 25%;---------------------------------  
Atendendo a que o presidente da câmara municipal, aquando da aprovação do orçamento 
para 2012, declarou para o boletim municipal de dezembro que “este vai ser um orçamento 
com um grau de dificuldade bastante significativo, mas com a continuação de um trabalho 
seguro e certo”, convém então avaliar que trabalho seguro e certo é este;-----------------------  
Do nosso ponto de vista, um trabalho seguro e certo, deveria ser pautado por uma gestão 
criteriosa dos dinheiros públicos e baseada em investimento reprodutivo; ----------------------  
Mas não… não é esta a ideia da atual maioria que governa a autarquia;-------------------------  
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A despesa aumentou no 1º trimestre de 2012 mais de 11% mas onde? Ora, foi efetivamente 
na despesa corrente onde se consubstanciou este aumento, em cerca de mais 527 mil euros 
relativamente ao trimestre homólogo, o 1º trimestre de 2011;-------------------------------------  
Mas este facto poderia ser um sinal positivo. Este aumento poderia significar que a dívida a 
terceiros estaria a ser regularizada; --------------------------------------------------------------------  
Mas não, qual o nosso espanto quando constatamos que a dívida de curto prazo aumentou 1 
MILHÃO E 300 MIL EUROS somente em três meses;------------------------------------------  
Isto significa que o nosso Município atingiu o valor mais elevado de sempre relativamente a 
dívidas a fornecedores, ou seja: 8,4 MILHÕES DE EUROS; -----------------------------------  
Será então este o trabalho seguro e certo a que se referia o presidente da câmara municipal? 
Será este o trabalho seguro e certo que irá prosseguir até ao final do mandato? ---------------  
Se assim for, qual será o seu legado? Uma dívida asfixiante em 2013? Ou a contração de 
um novo empréstimo bancário para pagar parte da dívida de curto prazo, ficando a mesma 
para pagar nos próximos 10 anos? ---------------------------------------------------------------------  
Infelizmente, caminhamos a passos largos para o descalabro financeiro que irá 
comprometer as gerações futuras do nosso Município e que constituirá a principal marca de 
mais de 35 anos de governação comunista.” ---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Central de compras da CIMAL – Mandato Administrativo. -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um - zero seis, do ano de dois mil e doze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o Mandato Administrativo deste Município a favor da 
Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CC-CIMAL), para 
que esta se possa constituir como entidade agregadora dos Municípios que a integram, 
ficando assim devidamente habilitada a desempenhar a função de representante das 
entidades adjudicantes, para fazer os convites e realizar os leilões eletrónicos ao abrigo dos 
acordos-quadro por si assinados, ou por outras Centrais de Compras, como a Agência 
Nacional de Compras Públicas (ANCP); -------------------------------------------------------------  
Dois - Aprovar o Mandato Administrativo deste Município a favor da Central de Compras 
da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CC-CIMAL), para que esta se possa 
constituir como entidade agregadora dos Municípios que a integram, ficando assim 
devidamente habilitada a desenvolver o Portal Informativo de Cotações do Alentejo Litoral 
(PIC-AL), e desempenhar a função de representante dos Municípios, para fazer as consultas 
e negociações no âmbito daquele Portal. -------------------------------------------------------------  
Três – Aprovar a Minuta de Mandato, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número setenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea d) do nº 7 do artº 64.º 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 ----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente recordou que a sua posição, em representação da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, foi sempre de defesa da criação da Central de 
Compras, como forma de poupar recursos financeiros aos municípios que integram aquela 
Comunidade, os quais são livres de aderir à mesma. -----------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que as comunidades deverão ter atividades mais 
permanentes e que considerava fundamental a existência de uma Central de Compras, 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Ata de 2012-04-12                                                                                                     5 de 7 

porque permitirá uma margem maior de negociação e, consequentemente, aquisições mais 
favoráveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que seria também interessante equacionar a possibilidade de partilha de outros 
serviços comuns aos municípios que possam contribuir para a redução dos custos. -----------  
O senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que alguns serviços já são desenvolvidos de 
forma partilhada, nomeadamente a medição do ruído, a certificação de elevadores e aferição 
de equipamentos de pesos e medidas. -----------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que a criação de centrais de compras por 
outras instituições já se revelaram positivas, porque conseguiram melhores preços, 
acreditando que aquela também poderá dar bons resultados, desde que o pagamento aos 
fornecedores seja feito em prazos curtos, dado que, em sua opinião, o fator que influi no 
aumento dos preços de aquisição de bens por parte das autarquias é a demora no pagamento 
dos mesmos.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que o problema nos prazos de pagamento aos 
fornecedores se coloca sobretudo aos municípios de Sines e de Santiago do Cacém, porque 
os outros três municípios que integram a CIMAL, pagam no tempo devido. -------------------  
O senhor Vereador Óscar Ramos sugeriu que fosse vista a possibilidade de afetar recursos 
humanos dos diferentes municípios que já desempenhem esta função, para evitar a 
duplicação de meios, tendo em conta o objetivo comum. ------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar para o Ano Letivo 2012/2013 – Aprovação --  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde e Informação nº 
051/DEASS/2012 de 2012/04/02 ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o ano letivo 2012/2013, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número setenta e nove, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
Dois - Desencadear o processo conducente à contratação de serviços para assegurar os 
circuitos especiais de transporte escolar para o ano letivo 2012/2013. ---------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea m) do número 1 do artigo 64º da Lei n.º 166/99, de 18 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------  
Dois - alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei n.º 159/99, de 14 de setembro. -------------  
Três -  artigos 10º e 15º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro. --------------------------  
Quatro - Portaria n.º 766/84, de 27 de setembro. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE DEFESA SANITÁRIA DOS CRIADORES DE 
BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS DO LITORAL ALENTEJANO DEFESA 
SANITÁRIA. --------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Contrato de Arrendamento – Anexos ao Parque de Feiras e Exposições. --  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 06.03-04/2011 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a alteração da Cláusula Segunda do Contrato de 
Arrendamento para Outros Fins Não Habitacionais, celebrado entre a NEGDAL – Núcleo 
de Exposições, Gestão e Desenvolvimento do Litoral Alentejano, Lda. e o Agrupamento de 
Defesa Sanitária dos Criadores de Bovinos, Ovinos e Caprinos do Litoral Alentejano 
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Defesa Sanitária, em um de março de dois mil e dez, passando a mesma a ter a seguinte 
redação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cláusula Segunda ----------------------------------------------------------------------------------------  
As instalações objeto deste contrato de arrendamento destinam-se a nelas a arrendatária 
instalar os seus serviços, enquanto Associação, e a instalar uma Farmácia, sendo-lhe vedada 
a sua utilização para qualquer outro fim. -------------------------------------------------------------  
DOIS – As restantes cláusulas constantes do contrato de arrendamento, manter-se-ão 
inalteradas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Defesa Sanitária 
dos Criadores de Bovinos, Ovinos e Caprinos do Litoral Alentejano Defesa Sanitária em 
trinta de janeiro de dois mil e doze”. ------------------------------------------------------------------  
b) Tendo em conta que com a extinção da NEGDAL – Núcleo de Exposições, Gestão e 
Desenvolvimento do Litoral Alentejano, Lda., o Município de Santiago do Cacém passou a 
ser titular no respetivo contrato de arrendamento.---------------------------------------------------  
c) De acordo com o disposto na alínea f) do nº 2 do art.º 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: FELIZ NOBRE HENRIQUES PINELA-----------------------------------------  
Assunto: Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº 23706 
referente ao mês de março de 2012 em nome de Joaquim António Henriques Pinela. --  
LOCALIZAÇÃO: Foros da Casa Nova, São Domingos. -----------------------------------------  
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 23706 
referente ao mês de março de 2012, conforme informação anexa e o requerido pelo 
munícipe : -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Feliz Nobre Henriques Pinela 112,96€ 
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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Santiagro/2012 – Patrocínios. --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois - zero seis, do ano de dois mil e doze, da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de procedimento com vista à obtenção de 
patrocínio para a Santiagro/2012, a realizar de 1 a 3 de junho, em Santiago do Cacém, junto 
das principais cervejeiras nacionais. ------------------------------------------------------------------  
Dois -  Efetuar convites às seguintes entidades: -----------------------------------------------------  
UNICER BEBIDAS, SA. E-----------------------------------------------------------------------------  
SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, SA. -----------------------------------  
Três – Que em troca do patrocínio a obter, o Município ceda à entidade que vier a ser 
escolhida as seguintes contrapartidas:  ---------------------------------------------------------------  
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O exclusivo da venda de bebidas aos expositores de bares e restaurantes presentes na 
Santiagro/2012; -------------------------------------------------------------------------------------------  
A promoção e divulgação do logótipo no programa oficial da feira; -----------------------------  
A possibilidade de colocação de até quatro faixas publicitárias no Picadeiro Principal de 
concursos e espetáculos equestres; --------------------------------------------------------------------  
A possibilidade de colocação de até três insufláveis no recinto da feira; ------------------------  
A possibilidade de instalação de um ou dois postos de venda de produtos exclusivos na 
zona de bares e tasquinhas. -----------------------------------------------------------------------------  
Quatro – Que o critério de seleção do patrocinador seja o da proposta de valor mais 
elevado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cinco – Que o júri que irá analisar e avaliar as propostas tenha a seguinte constituição: -----  
Presidente – Dr. José Pereira Gonçalves; -------------------------------------------------------------  
Vogal – Drª Maria Helena Lourenço; -----------------------------------------------------------------  
Vogal – Sr. Rui Madeira - Vogal suplente – Sr. Octávio Gonçalves -----------------------------  
Vogal suplente – Dr. Ricardo Barbosa ---------------------------------------------------------------  
Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente, seja substituído pela vogal Drª Maria 
Helena Lourenço.-----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Ao abrigo do previsto na alínea d) do nº 7 do artº 64.º 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 ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta ata 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 
redação 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 trinta e cinco minutos. ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração 
e Finanças, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 


