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ATA NÚMERO TREZE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA QUATRO DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e treze, 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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e votação a ata doze de reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------- ANTES ORDEM DO DIA --------------------------------------  
FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – CAMINHOS NOS FOROS DA QUINTA---------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Chainho, residente nos Foros 
da Quinta, o qual veio mais uma vez expor a situação da degradação dos caminhos, 
agravada com as últimas chuvas que os deixou intransitáveis, tornando o acesso à sua 
moradia e de outros vizinhos muito difícil, causando danos nas viaturas, sendo que a 
situação é mais grave nos dois quilómetros que distam da estrada alcatroada até ao 
aglomerado de moradias. ----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que com o tempo que tem feito ultimamente a reparação dos 
caminhos rurais não resultavam, acrescentando que estava prevista uma intervenção 
naqueles caminhos, logo que as condições atmosféricas o permitam, para a qual foram 
dadas instruções ao encarregado do serviço, as quais foram também no sentido de contactar 
o Senhor António Chainho antes do início dos trabalhos. ----------------------------------------  
O Senhor António Chainho referiu que o problema não se resolvia com o tipo de 
intervenções que tem vindo a ser feitas, ou seja, tem sido removidas as terras de um lado 
para o outro, quando era necessário colocar um calha para escoamento das águas, 
acrescentando que também era preciso colocar pedra no piso, para que fique consolidado, 
sendo que, em sua opinião, este seria o melhor momento para o fazer, tendo em conta a 
humidade existente no terreno. ------------------------------------------------------------------------  
Mais considerou que tem existido má vontade política por parte da Administração no que 
respeita aos caminhos, lamentando ter que o dizer. -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que existem muitos caminhos rurais no Município onde é 
preciso intervir e que a Câmara Municipal é um conjunto de pessoas integradas em 
unidades orgânicas, onde trabalham profissionais responsáveis que conhecem bem os 
problemas dos caminhos rurais e as condições técnicas exigidas para cada intervenção, não 
deixando de considerar importantes os contributos que possam ser dados nesta matéria.-----  
Mais referiu que não se podem fazer reparações deste tipo com o tempo de chuva, e que as 
intervenções eram desenvolvidas com base num plano de trabalho. -----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM – AUMENTO DO PREÇO DA ÁGUA ---  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor José Maria, comerciante,  estabelecido 
na Cidade de Santiago do Cacém, o qual questionou sobre o ponto de situação relativo à 
reapreciação da regulamentação municipal que originou um aumento substancial do preço 
da água, sobretudo no comércio e serviços. --------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2013-04-04                                                                                                 2 de 13 

O Senhor Presidente informou que as alterações aos regulamentos seriam apreciadas na 
presente reunião de Câmara, para depois serem submetidas à Assembleia Municipal. -------  
O Senhor Presidente passou, em seguida, a palavra ao Senhor Vereador José Rosado, com 
competências delegadas nesta matéria.----------------------------------------------------------------   
O Senhor Vereador José Rosado começou por informar que os efeitos práticos da alteração 
dos regulamentos só se irão registar na fatura do mês de junho do ano em curso, devido ao 
tempo necessários aos procedimentos legais para a sua entrada em vigor. ----------------------  
Mais informou que nas alterações propostas aos regulamentos foram tidos em conta vários 
contributos dos munícipes, bem como o parecer da Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos (ERSAR), e que as mesmas resultaram de um estudo detalhado dos 
vários fatores inerentes àquela regulamentação, nas duas componentes, fixa e variável. 
Acrescentou que se propõe nomeadamente, uma alteração de vinte e cinco por cento no 
abastecimento de água e de cinquenta por cento na drenagem de águas residuais, na tarifa 
fixa, para o comércio e serviços, bem como nos consumos domésticos. Mais informou que 
também foi revista a matéria relativa ao 5º escalão no âmbito da gestão dos resíduos.--------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CENTENÁRIO DE ÁLVARO CUNHAL – EXPOSIÇÃO NO MUSEU MUNICIPAL 
A Senhora Vereadora Margarida Santos deu conhecimento de que a abertura daquela 
exposição terá lugar no dia treze do mês em curso, sábado, pelas quinze horas, para a qual 
já foram entregues convites aos senhores vereadores, acrescentando que a exposição aborda 
as várias vertentes da vida daquela personalidade. ------------------------------------------------  
Mais informou que aquela exposição se insere no âmbito das comemorações nacionais dos 
cem anos de Álvaro Cunhal, às quais a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal se 
associaram, acrescentando que para a realização da exposição contribuíram várias pessoas 
com o empréstimo de muitos documentos, alguns que retratam a passagem de Álvaro 
Cunhal pelo Município. ------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia três de abril do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 425.937,30 € (quatrocentos e vinte e cinco mil 
novecentos e trinta e sete euros e trinta cêntimos).--------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 324.904,29 € (trezentos e vinte e quatro mil 
novecentos e quatro euros e vinte e nove cêntimos).------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:----------------------------------  
ENTIDADE: AMAGRA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS ALENTEJANOS 
PARA A GESTÃO REGIONAL DO AMBIENTE----------------------------------------------  
ASSUNTO: Relatório de Contas relativo ao ano de 2012. -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: GAP ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas da AMAGRA relativo ao ano de 
2012, aprovado pelo Conselho Diretivo em 06/03/2013 e pela Assembleia em 15/03/2013.-  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: TURISMO DO ALENTEJO LITORAL-----------------------------------------  
ASSUNTO: Relatório de Contas relativo ao ano de 2012. -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: GAP ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas do Turismo do Alentejo Litoral 
relativo ao ano de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimento Dois Mil e 
Treze/Dois Mil e Dezasseis.  --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. - Aprovar a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois 
Mil e Treze Dois Mil e Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número sessenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
2. – Submeter a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimento Dois Mil e 
Treze/Dois Mil e Dezasseis à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Conforme o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitoS do PS. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Treze.-  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. - Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois 
Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número 
sessenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado 
pelos Membros do Executivo.--------------------------------------------------------------------------  
2. – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Treze à 
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o ponto 8.3.1. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
fevereiro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Conforme o disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 53º da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------   
ASSUNTO: Documentos de prestação de contas de 2012. -------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Treze. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, 
Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações 
Financeiras e Relatório de Gestão relativos a 2012, elaborados nos termos previstos no 
Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei 
nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número setenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
Dois – Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos:----------------------------  
a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 
subsídio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Mapas de ativo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos de 
rendimentos no exercício. -------------------------------------------------------------------------------  
c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um 
conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo de 
Maneio (existe regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do 
imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico. ------------  
Três -  Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Conforme o disposto na alínea e) do nº. 2 do artigo nº.64 da Lei 
169/99, de 18 setembro, na redação da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------  
Dois – De acordo com o capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001 - 2ª. Secção 
publicada no D.R. nº. 191 de 18 de agosto, II Série. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.---------------  
Uma abstenções do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----------------------  
Dois votos contra dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos senhores Vereadores eleitos do PS foi apresentada 
a seguinte “DECLARAÇÃO DE VOTO: “MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACEM 
- PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012-----------------------------------------------------------------  
Na sequência da apresentação por parte da maioria municipal dos documentos de prestação 
de contas referentes ao ano de 2012 para apreciação e votação, como habitualmente, 
efetuámos uma análise aos aspetos positivos e negativos que no nosso entendimento 
merecem relevo. ------------------------------------------------------------------------------------------  
No que respeita aos Aspetos positivos: --------------------------------------------------------------  
- Apesar de ser extremamente difícil encontrar algum aspeto positivo no documento ora 
analisado, defeito que não é só nosso como facilmente se comprova pela leitura do relatório 
de gestão, poderemos apontar a redução da divida a terceiros de curto prazo em 1,3M€ 
como o aspeto mais positivo do ano de 2012; -------------------------------------------------------  
Relativamente aos Aspetos negativos: ---------------------------------------------------------------  
Quanto: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Ao Princípio do equilíbrio orçamental – Constata-se a violação deste princípio basilar do 
POCAL, já que a despesa corrente foi superior à receita corrente, em cerca de 965 mil 
euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- À Execução orçamental – Tanto na despesa como na receita situou-se nos 67%, 
demonstrando aquilo para que alertámos aquando da aprovação do orçamento para o ano de 
2012, nomeadamente, o facto de este se apresentar extremamente empolado. Verifica-se 
agora que o empolamento é de cerca de um terço. --------------------------------------------------  
- À Receita – Quedou-se pelos 25M€, quando estava previsto o valor de 37M€. Os grandes 
erros de previsão foram nas rubricas de venda de bens e serviços correntes e venda de bens 
de investimentos. Na primeira rubrica estava previsto arrecadar 5,8M€ e arrecadaram-se 
2,8M€, na segunda estava previsto 2,7M€ e que se ficaram pelos 0,7M€. ----------------------  
Estamos a falar de previsões que fazem lembrar aquelas que o Ministro Vitor Gaspar nos 
tem habituado em matéria de finanças públicas. ----------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2013-04-04                                                                                                 5 de 13 

- À Dívida de curto prazo a terceiros – diminui 1,3 milhões de euros. Apesar desta 
diminuição, a divida de curto prazo ainda se situa em mais de 6 MILHÕES DE EUROS que 
continuam a ser valores manifestamente exagerados com o que daí advém como 
consequência para a atividade empresarial e diminuição do emprego. --------------------------  
- À execução do PPI, ela ficou muito aquém do previsto, nomeadamente em pontos que 
eram bandeiras da maioria CDU, dos quais destacamos pela sua baixa ou inexistente 
execução: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- A Construção/Extensão de Redes de Drenagem Pluvial; -----------------------------------------  
- A Conservação de Redes Gerais de Esgotos;-------------------------------------------------------  
- A Reabilitação da EEAR da Rua Aldegalega, no Cercal; ----------------------------------------  
- A Requalificação Urbana da Av. D. Nuno Álvares Pereira; -------------------------------------  
- Os Arranjos exteriores da Praça D. Manuel I;------------------------------------------------------  
- Os Arruamento da Rua do Monte da Rocha; -------------------------------------------------------  
- A Variante de Miróbriga (EM550);------------------------------------------------------------------  
- A Pavimentação na EN 526-1.------------------------------------------------------------------------  
A grande herança que a atual maioria e o presidente, em final de Ciclo, deixam a Santiago 
do Cacém, são os buracos: ------------------------------------------------------------------------------  
- O buraco financeiro com a divida total a atingir os quase 20 milhões de euros; --------------  
- Os buracos na maioria das nossas estradas e; ------------------------------------------------------  
- Os buracos que se consubstanciam num conjunto alargado de promessas nunca cumpridas 
apesar de anos e mandatos a fio de gestão municipal em maioria. -------------------------------  
Atendendo ao exposto, em coerência, não podemos senão votar contra a prestação de contas 
de 2012.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pela Senhora Vereadora Margarida Santos, em representação dos eleitos da CDU, foi 
apresentada a seguinte “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------  
Tendo em conta que:-------------------------------------------------------------------------------------  
O enorme agravamento da situação económica e social do País, decorrente da aplicação das 
medidas previstas no memorando de entendimento com FMI/UE/BCE, subscrito pelo 
Partido Socialista com o apoio do PSD e CDS-PP e levado à prática pelo atual Governo, 
definiu o quadro em que se desenvolveu a atividade autárquica no ano de 2012; --------------  
As políticas aplicadas traduziram-se num ataque sem precedentes às condições do exercício 
do Poder Local, nomeadamente à sua autonomia, através do não cumprimento da Lei de 
Finanças Locais e de inúmeras imposições financeiras. Refletiram-se igualmente na 
obrigatoriedade de redução de recursos humanos, na reorganização de serviços bem como 
na perda de direitos laborais; ---------------------------------------------------------------------------  
As políticas aplicadas tiveram implicações na falência de empresas de construção civil com 
consequências no decurso de algumas das obras, provocando o seu atraso e a 
correspondente baixa execução da despesa. São disto exemplo, a requalificação dos Bairros 
da Atalaia, pôr do sol e Azul em Vila Nova de Santo André e a Estrada Municipal 
550/Acolhimento a Miróbriga em Santiago do Cacém; --------------------------------------------  
Apesar da ofensiva, o Município de Santiago do Cacém manteve a orientação de prosseguir 
e concluir os investimentos já iniciados, respondendo às aspirações das populações. As 
obras incluídas no Plano Integrado de Qualificação Urbana de Vila Nova de Santo André, 
nomeadamente a construção da rede ciclável, a instalação de ecopontos, a sede da 
Academia Sénior de Artes e Saberes, a qualificação de S. Francisco da Serra, a ETAR das 
Ademas, a intervenção no Loteamento da Avenida em Alvalade, bem como a acreditação 
do Laboratório de Águas Municipal, são disso exemplo; ------------------------------------------  
O agravamento da situação social e económica das famílias levou a que o Município 
intensificasse a execução nas suas funções sociais, nomeadamente reforçando a ação social 
escolar, através do aumento de auxílios económicos e refeições escolares, bem como 
assegurando os transportes escolares e a atribuição de bolsas de estudo para o ensino 
superior; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Apesar dos constrangimentos, o Município manteve em pleno funcionamento o conjunto de 
equipamentos culturais e desportivos que disponibiliza às populações, assim como o apoio 
financeiro e logístico a estruturas associativas; ------------------------------------------------------  
No conjunto, as despesas do Município em funções sociais constituíram 62% do total da 
despesa realizada em A.M.R e P.P.I. no ano de 2012; ----------------------------------------------  
Também a preocupação com a melhoria das condições de trabalho traduziu-se na 
concretização de obras em instalações operativas municipais (Z.I.L. de Santiago do Cacém), 
na aquisição de vestuário e equipamento de proteção para os seus trabalhadores e na 
atualização informática, entre outras. -----------------------------------------------------------------  
O exercício em 2012 refletiu-se ainda na redução do passivo em resultado da diminuição do 
endividamento de empréstimos de médio e longo prazo e das dívidas de curto prazo. -------  
Apesar de todas as dificuldades, a gestão da CDU manteve o rumo traçado de apoio às 
populações, realizando obras e ações relevantes para a melhoria das suas condições de vida 
e foi sempre a voz das reivindicações das populações junto do Poder Central. -----------------  
Por estas razões, os eleitos da CDU votam favoravelmente os Documentos de Prestação de 
Contas relativos ao ano de 2012.” ---------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para venda de Madeira de Pinheiro 
propriedade do Município. ---------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho. ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero quatro, do ano dois mil e treze, da Secção 
de Aprovisionamento e Património. -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Proceder ao convite a diversas entidades, com vista à venda de 
madeira de árvores secas e sintomáticas do Pinhal do Concelho, Rio de Figueira, Herdade 
do Canal, Cerro da Inês e Outeiro dos Pinhais, afetada com Nemátodo da madeira do 
Pinheiro, nas seguintes condições:---------------------------------------------------------------------   
a) O material lenhoso proveniente do abate das árvores deverá ter como destino empresas 
registadas como operadores económicos e que procedam aos tratamentos previstos na 
legislação em vigor, ou em alternativa para empresas registadas cujo processo de 
transformação garanta a ausência de NMP; -------------------------------------------------------  
b) Os sobrantes resultantes do abate do material lenhoso deverão ser transformados em 
estilha com dimensões inferiores a 3cm, podendo assim permanecer no local ou circular 
livremente; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
c) A quantidade de madeira é aproximadamente de 500 toneladas; ------------------------------  
d) O adquirente deverá retirar todo o material lenhoso antes de 31 de maio de 2013.---------  
e) As propostas, em carta fechada, deverão ser apresentadas até às 16 horas do dia útil 
anterior ao da sua abertura; -----------------------------------------------------------------------------   
f) Na proposta o concorrente deverá indicar o preço que se propõe pagar por cada tonelada;  
g) O preço base é fixado em 4,00€ cada tonelada, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor; 
h) O adjudicatário obriga-se a efetuar o pagamento de 50% do valor da adjudicação até ao 
dia útil seguinte ao da mesma, e pagar o restante com base no total de toneladas 
efetivamente apuradas, não podendo proceder ao levantamento da madeira sem que o 
pagamento integral se encontre efetuado.-------------------------------------------------------------   
Dois – Efetuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 18 de abril 
de 2013, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer das 
propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada. -------------------------------------------------   
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do previsto na alínea e) 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. ---------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2013-04-04                                                                                                 7 de 13 

FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL). --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de 
Santiago do Cacém, das despesas com pessoal da CIMAL para o ano 2013, no montante de 
65.682,80€, equivalente a um quinto do total, de acordo com as deliberações dos órgãos da 
CIMAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 2 do Artigo 22 da Lei n.º 45/2008, de 27 de agosto.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Associação dos 
Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA). -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de 
Santiago do Cacém, das despesas com pessoal da AMAGRA para o ano 2013, no montante 
de 5.665,46€, equivalente a um sétimo do total, de acordo com as deliberações dos órgãos 
da AMAGRA. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea h) do n.º1 do artigo 7º dos Estatutos da 
AMAGRA. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Associação dos 
Municípios da Região de Setúbal (AMRS). -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de 
Santiago do Cacém, das despesas com pessoal da AMRS para o ano 2013, no montante de 
840,34€ (0.28%), de acordo com as deliberações dos órgãos da AMRS.------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea f) do n.º1 do artigo 8º dos Estatutos da AMRS. --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----  
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LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 4.150,48 € (quatro mil 
cento e cinquenta euros e quarenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. --------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
2. Ao abrigo da alínea a), do nº 4 do artº 64º, da Lei 169/99, de 18 de setembro com 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar–Fornecimento de refeições - utilização da Sala de 
Convívio da Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos: proposta de protocolo ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1.3 Refeitórios Escolares da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde, informação nº 57/DEASS/2013 de 20.03.2013 ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a minuta de protocolo a estabelecer entre o Município de 
Santiago do Cacém e a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos, documento que é 
dado como reproduzido na presente ata com o número setenta e um, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – transferir o montante de 1.570,48 € (mil quinhentos e setenta euros e quarenta e 
oito cêntimos) correspondente aos encargos com a utilização da Sala de Convívio desta 
associação de Moradores para fornecimento de refeições aos alunos e crianças da Escola 
Básica de Aldeia dos Chãos no ano letivo 2012/2013. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – alínea d) do artigo 19º da Lei nº 159/99 de 14 de setembro, 
número 1 da alínea 1) do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de setembro, na redação dada 
pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro e artigo 1º do Decreto-Lei nº 399-A/84 de 28 de 
dezembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – o estabelecimento de educação em causa não possui refeitório escolar ou espaço 
adequado para o fornecimento de refeições; ---------------------------------------------------------  
TRÊS - a Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos reúne as condições físicas e 
logísticas necessárias ao fornecimento dessas refeições. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de 
Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cinquenta da Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico de vinte sete de março de dois mil e treze ---------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a alteração ao Regulamento Municipal de Abastecimento de 
Água de Santiago do Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número setenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------  
2 – Submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação. -------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

     Ata de 2013-04-04                                                                                                 9 de 13 

FUNDAMENTOS: 1 - O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e a Portaria n.º 34/2011 
de 13 de janeiro vieram revelar a necessidade de adequar o Regulamento Municipal de 
Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, atendendo 
especialmente às exigências de funcionamento dos serviços do Município de Santiago do 
Cacém, às condicionantes técnicas no exercício da sua atividade e às necessidades dos 
utilizadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Atender às questões consideradas pertinentes do parecer da ERSAR de 28 de maio de 
2012 da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, e que visam a melhoria do 
serviço público prestado. --------------------------------------------------------------------------------  
3 – Atendendo à conjuntura económica atual prever a tarifários familiares e sociais. ---------  
4 – O período de consulta pública ter terminado e não terem sido apresentadas criticas, 
observações, reclamações e/ou sugestões. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
OBSERVAÇÕES: No âmbito da discussão, o Senhor Vereador José Rosado apresentou e 
fundamentou os objetivos das alterações aos regulamentos em apreço, referindo 
nomeadamente que se procurou responder às preocupações colocadas pelos munícipes, 
sobretudo do setor do comércio e serviços, no sentido da redução dos tarifários, tendo em 
conta as dificuldades existentes na atual conjuntura económica. Acrescentou que os 
técnicos da Câmara Municipal procederam a uma análise e estudo profundo das situações 
resultantes da aplicação dos tarifários, efetuando várias simulações, para que das alterações 
agora propostas resulte um maior equilíbrio nas tarifas a aplicar, o que se traduzirá numa 
redução nas tarifas fixas, de vinte e cinco por cento no consumo de água e de cinquenta por 
cento na drenagem de águas residuais, para os consumos domésticos e no setor do comércio 
e serviços, sendo também sido revista a questão do 5º escalão aplicado a este setor, bem 
como outras reduções previstas nos tarifários especiais que têm em conta a situação 
económica e os agregados familiares com mais elementos, assim como os consumos das 
entidades sem fins lucrativos, as quais, para além das reduções nas tarifas fixas 
mencionadas, irão ter uma redução de noventa por cento em todas as tarifas vaiáveis, tendo 
em conta as dificuldades de funcionamento que as mesmas enfrentam neste momento. ------  
Mais informou que serão mantidas as tarifas em vigor aplicadas aos organismos do Estado.  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou, se a empresa que preparou os novos 
regulamentos tinha acompanhado os trabalhos das propostas de alteração. ---------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que a empresa estava a preparar o estudo de 
viabilidade económica relativo à aplicação dos novos regulamentos e que foram os técnicos 
dos serviços municipais que prepararam as propostas em discussão. ----------------------------  
O senhor Vereador Arnaldo Frade observou que se notava alguma desorientação no 
tratamento desta matéria, a qual foi bastante discutida com o técnico da empresa que 
elaborou os novos regulamentos, aquando da apresentação dos mesmos em reunião de 
Câmara, não tendo sido levadas em conta algumas questões que colocaram.-------------------  
Mais referiu que era importante haver abertura para proceder às alterações em discussão, 
tendo em conta a situação em que as famílias se encontram, acrescentando que o mesmo 
estava a ser feito por via da pressão dos munícipes sobre esta matéria.--------------------------  
 O Senhor Vereador Óscar Ramos observou que se tratava de um assunto que merecia uma 
análise mais profunda, tendo em conta a sua complexidade e implicações, para a qual 
necessitava de elementos, os quais já solicitara, não dispondo ainda dos mesmos. -----------  
Acrescentou que esta análise era importante para apurar os valores que vão ser aplicados, o 
que não é possível obter, da forma como os documentos são apresentados, bem como as 
percentagens resultantes dos aumentos, as quais, segundo o especialista que participou na 
elaboração dos novos regulamentos, se situaria numa média de trinta por cento, não tendo 
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sido indicado que, na prática, os aumentos poderiam atingir os cem por cento. Mais referiu 
que deviam ter sido demonstrados os impactos nos consumos domésticos e no setor do 
comércio e serviços. -------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda que o assunto não tinha sido devidamente discutido nem foram tidos em 
conta alguns alertas, situação que agora se tentava corrigir, o que, na sua opinião, era 
positivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concluiu, referindo que outra questão que devia ser discutida era o custo da água suportado 
pelo Município, no sentido de se obter um equilíbrio relativamente à receita obtida pela 
prestação deste serviço.----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias observou que, tal como dissera aquando da 
discussão dos projetos de regulamentos, estes não são documentos perfeitos, acrescentando 
que as alterações propostas aos mesmos contemplavam, no essencial, as questões que foram 
levantadas por alguns munícipes, considerando que se estava no bom caminho para 
ultrapassar alguns problemas levantados, embora pudesse haver mais algumas questões a 
rever. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que as propostas em discussão que irão ser submetidas à 
Assembleia Municipal, visam beneficiar todos os munícipes; consumidores domésticos, do 
comércio e serviços e entidades de solidariedade social, e que as mesmas são o resultado do 
trabalho desenvolvido, num curto espaço de tempo, pelos técnicos municipais, depois de 
terem sido aprovados os novos regulamentos adaptados à legislação em vigor, de que 
resultaram tarifários que levantaram preocupações e criticas por parte de algumas entidades 
e consumidores singulares, as quais foram tidas em conta pela Câmara Municipal. -----------  
Mais referiu que os senhores vereadores do PS apenas colocaram questões relativas aos 
consumidores domésticos, as quais não eram corretas, acrescentando que, só depois dos 
munícipes terem levantado outras questões é que os senhores vereadores se pronunciaram 
sobre as mesmas. Contudo, referiu que não queria deixar de mostrar a sua satisfação pelo 
reconhecimento feito pelos senhores vereadores do PS relativamente à importância das 
alterações em discussão.---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade agradeceu o reconhecimento, acrescentando que tem 
sido esta a postura dos eleitos do PS, desde o início do mandato. --------------------------------  
Acrescentou que não podia deixar de referir que quem andou mal neste processo não foram 
os vereadores do PS, mas sim quem o conduziu de forma pouco sustentada, com resultados 
desastrosos para as famílias e para a Câmara Municipal, a qual pagou a uma empresa por 
este serviço que, como foi dito, não acompanhou as alterações, em discussão que foram 
feitas pelos técnicos municipais. ----------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que esta situação podia ter sido diferente se a maioria tivesse sido sensível às 
questões que lhe foram colocadas sobre o assunto, acrescentando que os eleitos da CDU 
não estavam à espera da reação das pessoas e que contavam com o encaixe financeiro que 
iria resultar dos novos tarifários, mas as coisas não correram dessa forma, colocando em 
causa a sua imagem. -------------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar 
Ramos, eleitos do PS, foi aperesentada a seguinte “Declaração de Voto ---------------------  
Assunto: Alterações aos Regulamentos da Água e Resíduos --------------------------------------  
Resulta claro uma grande desorientação na maioria sobre o que se pretende efetivamente 
sobre a matéria; -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Afirmou a sua convicção quando aprovou os novos regulamentos e agora contradiz-se 
apenas por pressão dos munícipes; --------------------------------------------------------------------  
- A seu tempo chamámos a atenção para o que se estava a aprovar e para as suas 
consequências; --------------------------------------------------------------------------------------------  
- A maioria não nos quis ouvir. ------------------------------------------------------------------------   
- É evidente a tentativa de atenuar a sua má imagem que resultou das consequências 
negativas provocadas junto dos munícipes através dos aumentos aprovados; ------------------  
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- O que agora se propõe exige uma análise aprofundada, que não pudemos fazer, tendo em 
conta que, também para a reunião de hoje, foi necessário analisar a prestação de contas 
relativa a 2012; -------------------------------------------------------------------------------------------  
- Por ora abstemo-nos.-----------------------------------------------------------------------------------  
- A seu tempo tomaremos posição, em termos globais sobre o que a maioria agora nos 
propõe”.----------------------------------------------------------------------------------------------------   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------   
ASSUNTO: Alteração ao Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais 
de Santiago do Cacém----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número quarenta e nove da Divisão de Ambiente e 
Saneamento de vinte e sete de março de dois mil e treze-------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a alteração ao Regulamento Municipal de Drenagem de Águas 
Residuais de Santiago do Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número sessenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.---------------------  
2 – Submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e a Portaria n.º 34/2011 
de 13 de janeiro vieram revelar a necessidade de adequar o Regulamento Municipal de 
Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, atendendo 
especialmente às exigências de funcionamento dos serviços do Município de Santiago do 
Cacém, às condicionantes técnicas no exercício da sua atividade e às necessidades dos 
utilizadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Atender às questões consideradas pertinentes do parecer da ERSAR de 28 de maio de 
2012 da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, e que visam a melhoria do 
serviço público prestado. --------------------------------------------------------------------------------  
3 – Atendendo à conjuntura económica atual prever a tarifários familiares e sociais. ---------  
4 – O período de consulta pública ter terminado e não terem sido apresentadas criticas, 
observações, reclamações e/ou sugestões. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e 
Higiene Urbana de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número trinta e seis da Divisão de Serviços Urbanos de vinte 
e sete de março de dois mil e treze---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a alteração ao Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, 
Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número setenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e a Portaria n.º 34/2011 
de 13 de janeiro vieram revelar a necessidade de adequar o Regulamento Municipal de 
Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, atendendo 
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especialmente às exigências de funcionamento dos serviços do Município de Santiago do 
Cacém, às condicionantes técnicas no exercício da sua atividade e às necessidades dos 
utilizadores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Atender às questões consideradas pertinentes dos pareceres da ERSAR de 04 de março 
de 2013 e de 28 de maio de 2012 da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos, e que visam a melhoria do serviço público prestado.-----------------------------------  
3 – Atendendo à conjuntura económica atual prever a tarifários familiares e sociais. ---------  
4 – O período de consulta pública ter terminado e não terem sido apresentadas criticas, 
observações, reclamações e/ou sugestões. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.--------------------------------------------------------  
Duas abstenções dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Cedência de Banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André-  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário / Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo / 2013-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 33 – Nave 1 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresa Frutas Manuela, Lda., 
contribuinte nº 503709913, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de 
frutas e produtos hortícolas, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento 
Municipal de Taxas em vigor na área do Município. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na informação nº 33/DDET/GAE/2013, 
anexa ao processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara de 123/04/1967, e, em reunião extraordinária do Conselho 
Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Revogação parcial dos atos administrativos deliberados em reunião de 
câmara de 17/02/2011 e 15/03/2012 no que concerne à titularidade do procedimento 
correspondente ao processo de loteamento n.º 12/2010 e aprovar como titular o 
Município de Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: ZIL – Expansão IV, lotes 11,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,32 e 33 em 
Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 12/2010, da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1-Revogar parcialmente os atos administrativos deliberados em reunião de 
câmara de 17/02/2011 e 15/03/2012, no que concerne à titularidade da procedimento de 
alteração ao loteamento, instruído em nome dos promitentes superficiários: Ramos e Luz-
Lda., Intertimber-Lda., Handle Construções- Lda. e Helder José Gonçalves Raposo. --------  
2- Aprovar que o mencionado procedimento seja titulado pelo Município de Santiago do 
Cacém, mantendo-se todos os restantes efeitos referentes à operação urbanística de 
alteração ao loteamento com obras de urbanização dos lotes 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 
29, 30, 31, 32 e 33 sitos na ZIL – Expansão IV em Vila Nova de Santo André, prédios 
descritos na Conservatória do registo predial sob os n.ºs 2870; 2878; 2879; 2880; 2881; 
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2882; 2883; 2887; 2888; 2890; 2891; 2892 da freguesia de Santo André, no qual se anexam 
os lotes 11,22, 23 e 24 que passará a ser denominado lote 11; anexação dos lotes 19, 20 e 21 
que passará a ser denominado por lote 19; anexação dos lotes 28 e 29 que passará a ser 
denominado por lote 30 em conformidade com a planta síntese e memória descritiva. -------  
FUNDAMENTOS: 1- A alteração da titularidade do procedimento prende-se com o facto 
de não ser possível proceder ao registo da alteração ao loteamento, uma vez que ainda não 
foi celebrada a escritura definitiva da concessão do direito de superfície aos promitentes 
compradores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Nos termos do disposto no artigo 73.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e 
dos artigos 138.º e 140.º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------  
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 onze horas.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
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