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ATA NÚMERO QUATRO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRINTA E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E TREZE -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria 
Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha 
e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 
da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente e do Senhor Vereador Óscar Ramos. -----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. -----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
três, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e do Senhor Vereador Óscar Ramos. ------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA --------------------------------------   
FOROS DA QUINTA – REPARAÇÃO DE CAMINHOS-------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, 
inscrito para o efeito, Senhor António Chainho, o qual veio novamente colocar o problema 
dos caminhos naquela zona, onde habita, os quais se encontram em mau estado, com 
grandes buracos originados pela chuva que caiu, acrescentando que, recentemente, houve 
uma intervenção nos caminhos vizinhos, com a colocação de terra nos buracos, mas no 
caminho junto às moradias, um espaço de setecentos metros, ficou por arranjar. --------------  
Mais referiu que se trata da antiga estrada de acesso à Costa de Santo André, uma das vias 
mais antigas, mas que tem sido menosprezada pelo Município, e que a solução não passa 
pela colocação de terra, dado que com a chuva o piso fica com muita lama, agravando a 
situação. Acrescentou que bastaria que fosse colocado algum material, tal como gravilha ou 
restos de alcatrão, sobre a terra, para que o piso ficasse em condições durante alguns anos, a 
exemplo do que um particular fez num caminho, nas imediações, onde colocou uma 
camada de pedra que adquiriu, da qual sobraram umas vinte carradas que estão colocadas 
na berma da estrada sem qualquer utilização. --------------------------------------------------------  
Referiu ainda que lhe parecia não existir vontade para a resolução do problema, porque há 
cerca de quatro anos que não é feita uma intervenção naquele espaço, apesar de vir 
reclamando da situação desde há muito tempo.------------------------------------------------------  
Acrescentou que lhe constou que existe nos armazéns da Câmara Municipal um stock de 
bocados de alcatrão, material que podia ser aplicado naquele caminho, este ou gravilha, 
bem como a passagem com o cilindro, o que ficaria menos dispendioso do que a colocação 
de terra/lama que não serve para nada.----------------------------------------------------------------  
Solicitou, por fim, que o caminho fosse reparado, com alguma urgência, porque está 
intransitável, como pode ser observado no local.----------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente informou que tinha registado a reclamação apresentada pelo 
Munícipe, assunto que iria transmitir ao Senhor Presidente, no sentido da avaliação da 
situação com os Serviços Municipais.-----------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que no Município existem muitas situações similares, dado que são muitos os 
caminhos vicinais, e que, nem sempre é possível dar resposta com a prontidão necessária, 
tendo em conta as limitações dos meios disponíveis. -----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: ------------------------------  
-Apresentação de proposta de prestação de serviços – Laboratório de Águas ------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------- ORDEM DO DIA ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia trinta de janeiro 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 465.907,60 € (quatrocentos e sessenta e cinco mil 
novecentos e sete euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 324.566,06 € (trezentos e vinte e quatro mil 
quinhentos e sessenta e seis euros e seis cêntimos).-------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de 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 09/DEASS/2013 de 17/01/2013. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 
e/ou material escolar) à criança do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo, relativos a novos 
pedidos, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número vinte e 
cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora 
Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------  
Dois: Transferir para o Agrupamento de Escolas na sequência de novos pedidos as verbas 
para livros e/ou material escolar, destinadas à criança e aos alunos do 1º Ciclo – escalão A e 
B, constantes no anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Santo André 212,50€ 
(duzentos e doze euros e cinquenta cêntimos), sendo o valor total de 212,50€ (duzentos e 
doze euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
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: Apresentação de proposta de prestação de serviços – Laboratório de 
Águas ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo dez de dois mil e treze da Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a apresentação de proposta de prestação de serviços à empresa 
Obrecol, Obras e Construção S.A, conforme pedido de cotação. ---------------------------------  
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2. Aprovar os preços constantes da tabela dois, da Informação Interna nº 018/DASB/2013, a 
praticar na prestação de serviços referida para os parâmetros não incluídos na tabela de 
preços em vigor, aprovada em reunião de Câmara de dezasseis de agosto de dois mil e doze. 
3. Aprovar o preço final da proposta, no valor de mil setecentos e quatro euros acrescidos 
de IVA à taxa legal em vigor, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número vinte e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------  
FUNDAMENTOS: 1. Rentabilizar os meios humanos e materiais do Laboratório, agora 
acreditado. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Em conformidade com a línea J) do 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.-----------------------------  
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 03/DOGU/SAU, de dois mil e treze, 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 vinte e sete, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo 
Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de alojamento. --------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.01/2011 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por arrendamento, da Fração “M”, do prédio 
urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º da freguesia de Santiago do Cacém, 
correspondente ao 1º Esquerdo do Bloco D, sito na Praceta dos Bombeiros Voluntários, em 
Santiago do Cacém, à senhora Rita Gomes de Oliveira. -------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número vinte e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. -  
DOIS – De acordo com o solicitado pela requerente, e por se tratar de um caso de apoio 
social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: EULÁLIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA DIAS DA LUZ -----------------  
ASSUNTO: Resolução do Contrato de Aluguer do Quiosque da Sonega.------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo da Liberdade - Sonega.--------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 174/1997 da Secção de Aprovisionamento e Património.-----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
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PROPOSTA: Resolver, por acordo, o contrato de aluguer do Quiosque da Sonega, 
celebrado com a Dona Eulália da Conceição da Costa Dias da Luz, com efeitos a partir de 
31 de janeiro de 2013. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela arrendatária. -------------------------  
2 - Ao abrigo do previsto na alínea f) 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.-------------  
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas dez horas.-------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
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