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ATA NÚMERO TRINTA E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUATRO DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E DOZE ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém, 
na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos e Álvaro dos Santos Beijinha Vereadores, a fim de se efetuar a 
reunião ordinária da Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ata número trinta 
e sete, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
XX CONGRESSO EXTRAORDINÁRIO DA ANMP------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que esteve presente no XX Congresso da 
Associação Nacional de Municípios, bem como o Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal a Senhora Vereadora Margarida Santo e o Senhor Presidente da Junta de 
Freguesia de Santo André. -----------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Congresso da ANMP, que se realizou dia vinte e nove de setembro em 
Santarém, ficou marcado pela discussão acesa devido à votação de duas moções sobre a Lei 
dos Compromissos, uma apresentada pelos autarcas do PS e outra apresentada pelos 
autarcas do PSD. A moção apresentada pelo PS exigia a imediata revogação da Lei dos 
Compromissos, enquanto a moção apresentada pelo PSD solicitava que o Governo fizesse 
uma avaliação sobre a aplicação da Lei. --------------------------------------------------------------  
Após votação, a moção do PS, que exigia a imediata revogação da Lei dos Compromissos, 
foi aprovada por maioria com 210 votos a favor, 98 contra e 5 abstenções. Os votos a favor 
foram dos autarcas do PS, da CDU e alguns do PSD. ----------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que após a votação alguns autarcas do PSD, que não aceitaram 
o resultado da votação questionaram a legalidade da apresentação da moção, por não ter 
sido entregue alguns dias antes e por não estar subscrita por uma dezena de autarcas e até o 
facto da existência de quórum. -------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que foi de lamentar o que se passou no Congresso da ANMP. --------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu também lamentar o que aconteceu no XX 
Congresso da Associação Nacional de Municípios, sobretudo neste momento em que os 
autarcas deveriam estar em unidade. ------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que lamentavelmente alguns autarcas do 
PSD não souberam aceitar o resultado da votação.--------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos:-----------------------------------  
- Entrega de parcelas de prédio em sede de execução de acordo homologado por 
sentença judicial, decorrente de ação judicial movida pelo Município contra Rui 
Gomes da Silva e Outros. -----------------------------------------------------------------------------  
- XX Congresso Extraordinário da ANMP - Moção “Respeitar a Autonomia do Poder 
Local, É Respeitar Portugal” apresentada no XX Congresso Extraordinário.------------  
- XX Congresso Extraordinário da ANMP - carta remetida pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Vila do Conde.--------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------- ORDEM DO DIA ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia três de outubro 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 897.097,41 € (oitocentos e noventa e sete mil e 
noventa e sete euros e quarenta e um cêntimos) -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 294.808,00 € (Duzentos e noventa e quatro mil 
oitocentos e oito euros) ----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES --------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Entrega de parcelas de prédio em sede de execução de acordo 
homologado por sentença judicial, decorrente de ação judicial movida pelo Município 
contra Rui Gomes da Silva e Outros. ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 032/GJ/2003 ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO Da realização da diligência de entrega de coisa certa - 
entrega das parcelas de terreno do prédio objeto da execução de acordo homologado por 
sentença - em que é exequente o Município de Santiago do Cacém e executados Rui Gomes 
da Silva e outros, agendada para o dia 16 de outubro de 2012, pelas 11horas.------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por acordo homologado por sentença, de 22 de setembro de 2010, no 
âmbito do Processo Sumário n.º 10/05/.1TBSTC, que correu termos na Comarca do Alentejo 
Litoral os réus, ora executados, obrigaram-se a desocupar e entregar livre e completamente 
desocupados das construções aí erigidas, no prazo de seis meses a parcela de terreno 
indevidamente ocupada, do prédio cuja propriedade pertence ao Município de Santiago do 
Cacém, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 
228 e inscrito na matriz cadastral rústica do artigo 7.º secção L, da freguesia e concelho de 
Santiago do Cacém, bem como se obrigaram a entregar outra parcela de terreno decorrente 
de permuta acordada na mesma sede; -----------------------------------------------------------------  
2. A requerimento dos ora executados foi, em 1 de agosto de 2011, prorrogado o prazo para 
a desocupação da parcela de terreno, até 30 de setembro de 2011; -------------------------------  
3. Verificou-se, à data, que o prazo concedido tinha sido ultrapassado sem que tivessem 
sido cumpridos os termos acordados; -----------------------------------------------------------------  
4. Desta forma, o Município requereu a execução do acordo homologado por sentença, o 
que motivou a oposição dos executados que foi devidamente contestada pelo Município; ---  
5. Como a oposição à execução não tem efeitos suspensivos, por despacho do juiz de 
direito, em 12 de setembro de 2012, foi autorizada a diligência de entrega de coisa certa, 
com recurso à força pública e arrombamento se necessário. --------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES -------  
ASSUNTO: XX Congresso Extraordinário da ANMP -----------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2012-10-04                                                                                                3 de 6 

LOCALIZAÇÃO: Coimbra ---------------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Moção “Respeitar a Autonomia do Poder Local, É 
Respeitar Portugal” apresentada no XX Congresso Extraordinário da ANMP, bem como 
das Conclusões do referido Congresso realizado no passado dia 29 de setembro em 
Santarém, documento que é dado como reproduzidos na presente ata com o número cento e 
sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE ------------------------------  
ASSUNTO: XX Congresso Extraordinario da ANMP -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila do Conde --------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do esclarecimento remetido pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Vila do Conde, relativamente ao sucedido no XX Congresso Extraordinário 
da Associação Nacional de Municípios Portugueses realizado em 29 de setembro de 2012 
em Santarém.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE ------------------------------  
ASSUNTO: XX Congresso da ANMP--------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila do Conde --------------------------------------------------------------------  
REFERENCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta remetida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Vila do Conde, relativamente ao sucedido no XX Congresso Extraordinário da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses realizado em 29 de setembro de 2012 em 
Santarém. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Serviço de Refeições na EB de Cruz de João Mendes  e na EB de Brescos 
– Transferência de Verba para pagamento de acompanhamento e limpeza nas salas de 
refeições – Ano Letivo 2012/2013--------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação nº 
145/DEASS/2012 de 26/09/2012 ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Transferir uma verba no valor total de 1.046,32 € (mil e quarenta e 
seis euros e trinta e dois cêntimos) para a Associação Jovem de Festas da Cruz de João 
Mendes destinada a assegurar o acompanhamento dos alunos nos almoços e a limpeza da 
sala de refeições da EB de Cruz de João Mendes;---------------------------------------------------  
DOIS - Transferir uma verba no valor total de 1.177,52 € (mil cento e setenta e sete euros e 
cinquenta e dois cêntimos) para a Associação de Moradores da Zona de Brescos, destinada 
a assegurar o acompanhamento dos alunos nos almoços e limpeza da sala de refeições da 
EB de Brescos.--------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – Que ambas as verbas sejam transferidas em três tranches, a ocorrer em dezembro 
de 2012, abril e junho de 2013.-------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – artigo 7º do Decreto – Lei Nº 399-A/84 de 28 de dezembro, 
alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei Nº 159/99, de 14 de setembro. ---------------------------  
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DOIS: Dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos da EB de Cruz de João 
Mendes, que teve início em 13 de maio de 2009, e aos alunos da EB de Brescos, que teve 
início no ano letivo 2007/2008. ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Cercal do 
Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2012, informação nº 146/DEASS/2012 de 26/09/2012.------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativo a novos 
pedidos, constantes do anexo I. ------------------------------------------------------------------------  
Dois: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação) à criança do jardim 
de infância, relativo a novo pedido, constante do anexo II. ----------------------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas, relativos a novos pedidos, as verbas 
para livros e/ou material escolar, destinadas às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º 
Ciclo – escalão A e B, constantes nos anexos I, II a saber: Agrupamento de Escolas de 
Alvalade Sado 75,00€ (setenta e cinco euros); Agrupamento de Escolas de Cercal do 
Alentejo 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos); Agrupamento de Escolas de Santiago 
do Cacém 112,50€ (cento e doze euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de 
Santo André 287,50€ (duzentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), sendo o valor 
total de 487,50€ (quatrocentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). --------------  
Documentos que são dados como reproduzidos na presente ata com o número cento e 
sessenta e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricados 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3, do artigo 19.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 
setembro; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
nºs 1, alínea c), e o nº 2, do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro; -------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2, do artigo 9º,  do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro 
e Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Apoio à edição da tese de doutoramento denominada “Economia antiga a 
partir de um centro de consumo lusitano. Terra sigillata e cerâmica africana de 
cozinha em Chãos Salgados (Miróbriga)”, da autoria de José Carlos da Costa 
Quaresma. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 3.5.2/DCD/SMBA/2011 da Divisão de Cultura e Desporto. --  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o apoio à edição da obra supramencionada através da aquisição de 
31 exemplares, no valor de 492,90 euros (IVA incluído) ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A tese em referência apresenta um elevado interesse científico e é a 
primeira a debruçar-se sobre o complexo arqueológico de Miróbriga, um dos mais 
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importantes do país e de reconhecida relevância na dinamização turística e cultural para o 
concelho de Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o estipulado na alínea t) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, na redação vigente, compete à Câmara Municipal promover a publicação de 
documentos, anais ou boletins que interessem à história do município. -------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Quadricultura 
Associação -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 33/SAC/DCD/2012 – 15.A.1 do Serviço de Ação Cultural 
da Divisão de Cultura e Desporto. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Quadricultura Associação, documento que é dado como reproduzido na presente 
ata com o número cento e sessenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 12/DOGU/SAU, de dois mil e onze, 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 ata com o número cento e sessenta e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: INÊS FILIPA GOMES LOPES----------------------------------------------------  
ASSUNTO: “Resolução do Contrato de Arrendamento entre o Município de Santiago 
do Cacém e Inês Filipa Gomes Lopes”. ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número três ponto zero três traço um, de dois mil e nove da 
Secção de Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Retirar. -----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO AUGUSTO e DOLORES MARIA DO NASCIMENTO ------  
ASSUNTO: Transmissão do direito que possuem sobre o lote 90 do Loteamento 
Municipal da Zona de Expansão de Alvalade. ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. --------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo em nome de António Augusto da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar os requerentes a transmitir o direito de superfície do lote n.º 90, 
sito no loteamento Municipal da Zona de Expansão de Alvalade, descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Santiago do Cacém, sob o nº 63/19850220, da freguesia de Alvalade, 
para o senhor Marco António Nascimento Faísca. --------------------------------------------------  
2. Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma na Secção de Aprovisionamento e Património. ----------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelos requerentes. --------------------------  
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições do direito de Superfície em vigor na área 
do Município de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
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 dez 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 
 

________________________________________________ 
 
 

 
 
 


