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ATA NÚMERO VINTE E DOIS, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TREZE DE JUNHO DE DOIS 
MIL E TREZE ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 
Beijinha, Vice-Presidente, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Arnaldo 
Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, e Carlos 
Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente.-------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Vice-Presidente, às nove horas trinta minutos.---------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
vinte e um, de reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. --------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente.---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Vice-Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos: ----------------------------  
- ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA - Transferência de verba. ----------------------  
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA 
BÁSICA DO 1.º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA N.º2 DE VILA NOVA DE 
SANTO ANDRÉ - Evento Recreativo – Apoio/ Isenção de Taxas.---------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------- ORDEM DO DIA ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia treze de junho do 
corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 828.120,75 € (oitocentos e vinte e oito mil cento e 
vinte euros e setenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 232.941,66 € (duzentos e trinta e dois mil novecentos 
e quarenta e um euros e sessenta e seis cêntimos). -------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Treze/Dois 
Mil e Dezasseis.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número cento e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos e José Rosado, 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: Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Treze/Dois Mil e Dezasseis. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número cento e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos e José Rosado, 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: Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Treze. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e seis, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do Executivo 
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores Margarida Santos e José Rosado, 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: Conclusão da Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – 
Trabalhos a Mais ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, dez de dois mil e doze e informação 
número cinquenta e nove de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a execução dos trabalhos a mais conforme o mapa anexo e no 
valor total de 2.600,00€, acrescido de IVA (156,00€) que perfaz um total de 2.756,00€ (dois 
mil setecentos e cinquenta e seis euros);--------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a formalização escrita do contrato adicional de trabalhos a mais. -----------  
FUNDAMENTOS: UM – Durante o decorrer dos trabalhos, foi detetado que alguns cabos 
da rede elétrica que se previa serem colocados em vala, na presente empreitada e que se 
encontravam acondicionados em rolos e pontas de cabos parcialmente enterrados em vala, 
foram cortados e removidos do local. ----------------------------------------------------------------  
Desconhecendo-se os contornos do ato, julga-se tratar-se de furto. Pelo atrás exposto trata-
se de uma situação que não era possível prever. ----------------------------------------------------  
DOIS – De acordo com o Nº 1 do artº 370º e artº 375º do Código dos Contratos Públicos.--  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL - Atraso na conclusão 
dos trabalhos – Prorrogação / Sanção contratual------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação número cinquenta e sete de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar como prazo limite último para conclusão da obra o dia 
15.06.2013, sendo o período de 15.04.2013 a 15.06.2013 considerado uma prorrogação 
graciosa (61 dias). ---------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar a aplicação de multa contratual diária por violação do prazo da obra, após a 
data de 15.06.2013 e caso os trabalhos não se encontrem concluídos. O valor da multa será 
de 285,58€ nos primeiros 30 dias de atraso e de 571,17€ nos dias restantes. -------------------  
FUNDAMENTOS: Um: No âmbito da empreitada em referência foi concedida uma 
prorrogação de prazo de 80 dias, e concedidas quatro suspensões de prazo no total de 98 
dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O empreiteiro ainda se encontra a executar trabalhos estando em falta concluir a colocação 
das carpintarias, conclusão da rede de água e esgotos e respetiva colocação dos aparelhos 
sanitários. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando as dificuldades financeiras alegadas pelo empreiteiro, no que se refere a 
compromissos com os fornecedores e subempreiteiros, e atendendo a que o trabalho está a 
ser executado com boa qualidade apesar de com um rendimento aquém do que era desejado, 
considera-se justificado o atual atraso apesar de o mesmo ser imputável ao empreiteiro, pelo 
que, julga-se conveniente definir um prazo limite ultimo para a conclusão da obra, sendo 
que a partir deste, caso os trabalhos não estejam concluídos será aplicada a respetiva sanção 
contratual nos termos atrás mencionados. ------------------------------------------------------------  
Dois: n.º 1 do art.º 403º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes Conclusão 
da Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e pôr do sol - Atraso na 
conclusão dos trabalhos – Sanção contratual -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processos números zero um, zero oito, zero três de dois mil e doze e zero 
um, zero oito, zero quatro de dois mil e doze. Informação número cinquenta e seis de dois 
mil e treze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a aplicação de multa por violação do prazo da obra referente 
á Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes, conforme cálculos anexos, 
sendo á data de conclusão dos trabalhos (03.05.2013) no valor de 2.416,94€, nos termos do 
n.º 1 do art.º 403º do CCP. e que corresponde a 30 dias de atraso. ------------------------------  
Dois - Aprovar a aplicação de multa por violação do prazo da obra referente á Conclusão da 
Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e pôr do sol, conforme cálculos anexos, 
sendo, á data de conclusão dos trabalhos (03.05.2013), no valor de 8.989,42€, nos termos 
do n.º 1 do art.º 403º do CCP. e que corresponde a 30 dias de atraso. --------------------------  
Três - Aprovar a não aplicação da multa no valor correspondente a 47 dias de atraso em 
virtude das condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir durante o mês de 
março e meados de abril, o que não permitiria a execução das pinturas e em virtude de a 
obra se encontrar em condições de utilização sem causar grandes transtornos.-----------------  
FUNDAMENTOS: Um: No âmbito da empreitada referente á requalificação dos bairros 
foram concedidas duas prorrogações de prazo no total de 70 dias, aprovadas por 
deliberações de câmara de 27.09.2012 e 06.12.2012.-----------------------------------------------  
No caso da requalificação dos eixos foram igualmente concedidas duas prorrogações de 
prazo no total de 83 dias, aprovadas por deliberações de câmara de 27.09.2012 e 
08.11.2012.------------------------------------------------------------------------------------------------  
Após a conclusão do prazo da obra e dado que o empreiteiro ainda se encontrava a executar 
trabalhos, estando em falta concluir os trabalhos de pavimentação e pinturas rodoviárias, foi 
concedido um prazo adicional até 15.02.2013 (prorrogação graciosa) para a conclusão de 
ambas as empreitadas, sendo que a partir dessa data seria aplicada a respetiva sansão 
contratual (despacho do Sr. Presidente de 01.02.2013 e deliberação de câmara de 
28.02.2013).-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Bairros: No valor de 299,65€/dia durante os primeiros 30 dias de atraso, passando para 
599.29€/dia nos restantes dias. ------------------------------------------------------------------------  
Eixos: No valor de 80,56€/dia durante os primeiros 30 dias de atraso, passando para 
161.12€/dia nos restantes dias. ------------------------------------------------------------------------  
Ponderada a defesa apresentada pelo empreiteiro e atendendo ás condições de execução dos 
trabalhos refere-se: ---------------------------------------------------------------------------------------  
O atraso total na conclusão das empreitadas foi de 77 dias. ---------------------------------------  
O empreiteiro alega que as questões financeiras influenciaram muito o decorrer dos 
trabalhos, nomeadamente na aquisição dos diversos equipamentos, materiais e contratação 
de subempreiteiros. --------------------------------------------------------------------------------------  
Durante o período de atraso verificou que as condições meteorológicas dificultaram a 
execução do trabalho, nomeadamente em virtude da ocorrência de muitas chuvas, que não 
permitia a execução das pinturas rodoviárias, principalmente durante o mês de março e 1ª 
quinzena de abril.-----------------------------------------------------------------------------------------  
O atraso nos trabalhos, embora sendo da responsabilidade do empreiteiro deve-se 
essencialmente ao não cumprimento por parte do subempreiteiro inicialmente contratado 
pela empresa CARLOS GIL para a execução das pinturas rodoviárias, tendo-se verificado, 
inclusive, o abandono dos trabalhos por parte do mesmo. -----------------------------------------  
Pelas questões expostas considera-se justificada a diminuição da multa por violação do 
prazo das obras correspondente a 47 dias, sendo as multas a aplicar correspondentes a 30 
dias de atraso para cada obra.---------------------------------------------------------------------------  
Dois: n.º 1 do art.º 403º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PL CONTROL – TÉCNICAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROL, LDA. 
ASSUNTO: Pagamento da prestação de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º  3 
da Z.I.L. Exp. I de Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-01/DAGF/PAT/2009 da Secção de Aprovisionamento 
e Património. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar a requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 912,00€ (novecentos e doze euros), acrescido dos respetivos juros de mora, em 6 
prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de junho a 
novembro do corrente ano.------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e sete, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - A requerente é superficiária do lote n.º 3 da Z.I.L., Exp. I em Vila 
Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 27 de novembro de 
2009. O superficiário ficou obrigado a pagar a título de preço, uma prestação anual, durante 
o mês de dezembro, de cada ano a que respeita. -----------------------------------------------------  
2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo ao período de 2012-
05-10 a 2013-05-09, assim como, os respetivos juros de mora. -----------------------------------  
3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS LÚCIO. ----------------------------------  
ASSUNTO: Pagamento da prestação de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º  24 
da Z.I.L. Exp. III de Vila Nova de Santo André.-------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-19/DAGF/PAT/2005 da Secção de Aprovisionamento 
e Património. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 410,40€ (quatrocentos e dez euros e quarenta cêntimos), acrescido dos respetivos 
juros de mora, em 6 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos 
meses de junho a novembro do corrente ano. --------------------------------------------------------  
2. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e oito, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - O requerente é superficiário do lote n.º 24 da Z.I.L., Exp. III em 
Vila Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 19 de janeiro de 
2006. De acordo com a escritura de compra e venda, o superficiário ficou obrigado a pagar 
a título de preço, uma prestação anual, durante o mês de dezembro, de cada ano a que 
respeita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo ao período de 2012-
10-07 a 2013-10-06, assim como, os respetivos juros de mora. -----------------------------------  
3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 
de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANA MARIA DA COSTA RODRIGUES NUNES. ---------------------------  
ASSUNTO: Contrato de Arrendamento para Restauração. ----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque de Feiras e Exposições, em Santiago do Cacém.-------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 05.03-04/DAGF/SAP/2011 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a celebração por ajuste direto de um contrato de arrendamento 
com a Senhora Ana Maria da Costa Rodrigues Nunes, de parte do prédio urbano sito no 
Parque de Feiras e Exposições em Santiago do Cacém, destinado a restauração. --------------  
2. Aprovar a minuta do contrato a celebrar, documento que é dado como reproduzido na 
presente ata com o número cento e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea f) do nº 1 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.-----  
2. Por contrato de 01/08/2002, a Negdal – Núcleo de Exposições, Gestão e 
Desenvolvimento do Litoral Alentejano deu de arrendamento a Ana Maria da Costa 
Rodrigues Nunes o referido espaço comercial. ------------------------------------------------------  
3. Este arrendamento tem vigorado até à presente data, caducando em 15 de julho de 2013. 
4. No local tem estado ininterruptamente em funcionamento o restaurante e café que tem 
prestado um bom serviço à população.----------------------------------------------------------------  
5. A arrendatária em 2005/2006 realizou no local obras importantes de melhoria, adaptação 
e ampliação que terão orçado em cerca de 125 000,00€. -------------------------------------------  
6. Por carta de 10 de abril de 2013, a arrendatária do restaurante / café “O Parque” veio 
solicitar que a Câmara Municipal lhe arrendasse o espaço que tem vindo a explorar desde 
2002. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: URBITALI – ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS TURISMO E 
CONSTRUÇÃO LDª e HABI-SANTIAGO – CONSTRUÇÃO CIVIL LDª. --------------  
ASSUNTO: Receção definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento do 
Zimbreiro – Bairro do Pinhal – Vila Nova de Santo André, e libertação das garantias 
bancárias n.ºs 0729/000048/388/0019 da Caixa Geral de Depósitos no valor de 
27.433,88€ (vinte e sete mil quatrocentos e trinta  e três euros e oitenta e oito 
cêntimos), cada uma delas.----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Zimbreiro – Bairro do Pinhal – Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 40014/2001 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística e requerimentos nºs 15 de 03/01/2013 e 1201 de 16/04/2013.-------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação das 
garantias bancárias n.ºs 0729/000048/388/0019 da Caixa Geral de Depósitos, com o valor 
ainda cativo de 2.743,39€ (dois mil setecentos e quarenta e três euros e trinta e nove 
cêntimos), cada uma delas.------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de 
urbanização, deslocou-se ao local uma equipa técnica da Câmara Municipal, no dia 
23/11/2011, a fim de examinar as obras de urbanização em causa, tendo verificado que as 
mesmas reuniam condições para serem rececionadas, faltando apenas os pareceres finais 
das Águas de Santo André e da Portugal Telecom. -------------------------------------------------  
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(Relativamente à rede de abastecimento de água potável e rede de telecomunicações, estão 
em falta os pareceres técnicos relativos à receção definitiva, por parte das Águas de Santo 
André e PT comunicações respetivamente).----------------------------------------------------------  
Os promotores do loteamento em causa, solicitaram que se considerasse tacitamente 
favoráveis os pareceres finais por parte das Águas de Santo André e da Portugal Telecom, 
uma vez que as referidas entidades até ao presente não se pronunciaram expressamente, 
pese embora os tenham pedido devidamente. -------------------------------------------------------  
Nos termos do artigo 13.º, n.º 5 e 6 do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, que 
regulamenta a consulta a entidades externas: “ 5- Considera-se haver concordância daquelas 
entidades com a pretensão formulada se os respetivos pareceres, autorizações ou aprovações 
não forem recebidos dentro do prazo fixado no número anterior. 6- Os pareceres das 
entidades exteriores ao município só têm caráter vinculativo quando tal resulte da lei, desde 
que se fundamentem em condicionamentos legais ou regulamentares e sejam recebidos 
dentro do prazo.” -----------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, considera-se tacitamente favoráveis os pareceres das referidas entidades exteriores, 
uma vez que foram formalmente solicitados pelos promotores do loteamento em novembro 
de 2012 e até ao presente não foram recebidos. -----------------------------------------------------  
Pelo exposto, consideram-se reunidas as condições para a receção definitiva das obras de 
urbanização e a libertação das garantias bancárias, cada uma delas no valor ainda cativo de 
2.743,39€ (dois mil setecentos e quarenta e três euros e trinta e nove cêntimos), uma vez 
que estão reunidos todos os pressupostos de facto e de direito para se aprovar o mesmo. ----  
Uma vez que já decorreu o prazo de garantia das obras de urbanização e se verificou que as 
mesmas se encontram concluídas e em condições de ser rececionadas, considera-se que 
estão reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização em causa 
libertando a totalidade da garantia bancária, nos termos do n.º 5 do Art.º 54.º e 87.º do 
Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação. -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ELSA DE JESUS DIOGO GUIOMAR DA CRUZ GONÇALVES -------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de restauração e bebidas misto – “Moinho da Courela” ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Conde do Bracial, nº 18 – Relvas Verdes ------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 5 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã todos os dias da semana.-  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horário fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As Associações de 
consumidores, a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA JOSÉ MARQUES SERRÃO DOS SANTOS BRISSOS ----------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de restauração e bebidas misto – “Bar da Escola” ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Avenida D. Nuno Álvares Pereira, Edifício da Escola Primária – 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 1815 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã ao Domingo e de Terça-
Feira a Quinta-Feira e até às 04 horas da manhã à Sexta-Feira e ao Sábado.--------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horário fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As Associações de 
consumidores, a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu partilhar do parecer da 
Junta de Freguesia de Santiago do Cacém, por considerar que o sossego noturno que ainda 
existe na cidade deve ser preservado, acrescentando que talvez não fosse necessário o 
prolongamento do horário até tão tarde, mesmo que possa vir a ser alterado. ------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para Adjudicação do Arrendamento do Quiosque sito no 
Largo da Liberdade, na Sonega.---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega - Cercal do Alentejo.---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03-03.04/2013 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vice-Presidente -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Considerar a hasta pública deserta. --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Não houve concorrentes.-------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA Nº 4 DE VILA NOVA 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Evento Recreativo – Apoio / Isenção de Taxas -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 88/DEASS/2013 --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do “Arraial Popular”promovido pela Associação de Pais, 
através da isenção do pagamento de taxas – relativas às Licenças do Ruído e de Atividades 
Recreativa em recinto aberto (artº 6 nº 2 do Regulamento Municipal de Taxas). --------------  
FUNDAMENTOS: Apoiar a realização da atividade proposta pela Associação, 
considerando o fim social e educativo a que se destina.--------------------------------------------  
É competente para isentar das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto np nº 2 
do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas.------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Material Escolar 
e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2013, informação nº 86/DEASS/2013 de 06/06/2013. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir o escalão e respetiva comparticipação (alimentação e material 
escolar) à criança do Pré-Escolar, relativo a novo pedido constante no Anexo I, documento 
que é dado como reproduzido na presente ata com o número cento e dez, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para o Agrupamento de Escolas, relativo ao novo pedido, atrás previsto, a 
verba para material escolar, destinada à criança do Pré-Escolar – escalão B, constante no 
anexo I, a saber: Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 12,50 € (doze euros e 
cinquenta cêntimos), sendo o valor total de 12,50 € (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, 
Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011 e Despacho nº 11886-A/2012, de 6 
de setembro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba para Junta de Freguesia de Santo André ----------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com as informações nº 14/2013 e nº 25/2013 da 
Divisão de Cultura e Desporto e oficio nº 87/2013 da Junta de Freguesia de Santo André. --  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 2.000,00 Euros (dois mil euros) 
para a Junta de Freguesia de Santo André como apoio na organização da 18ª Corrida da 
Lagoa de Santo André e 6ª Caminhada da Reserva Natural e realizar no dia 13 de julho de 
2013, pelas 19.00 horas.---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município para a realização de 
iniciativas desportivas decorrem de um processo contínuo do fomento da prática da 
atividade física e desportiva junta da população. ----------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro na redação da 
Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega-----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 28/SAC/DSC/2013 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão Sócio Cultural ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 3.005,30 € (três mil e cinco euros e trinta 
cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega para apoio ao 
funcionamento dos balneários, posto médico e Biblioteca, sendo: -------------------------------  
Balneários – 1.131,15 € (mil cento e trinta e um euros e quinze cêntimos) ---------------------  
Posto Médico – 1.020,51 € (mil e vinte e um euros e cinquenta e um cêntimos)---------------  
Biblioteca – 853,64 € (oitocentos e cinquenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos)-----  
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FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------  
2. A Câmara Municipal tem apoiado regularmente a Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega, através da transferência de uma verba, de forma a assegurar o 
funcionamento dos Balneários, Posto Médico e Biblioteca. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MUSICAL AMIGOS DA BANDA LIRA 
CERCALENSE -----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 33/SAC/DSC/2013 do Serviço de Ação Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto.-------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.000,00 € (sete mil euros) para a 
Associação Musical Amigos da Banda Lira Cercalense destinada a apoiar as atividades a 
desenvolver no ano de 2013. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro na redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA----------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a Informação nº 47/2013 da Divisão de 
Cultura e Desporto. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00 Euros (mil euros) para 
a Associação Litoral Aventura, como apoio na organização da 8ª Edição da Limpeza das 
Praias de Santo André e Areias Brancas. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento das suas atividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto 
da população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado 
pelo uso desordenado e irresponsável da orla marítima e que visa na sua essência atingir os 
seguintes objetivos. --------------------------------------------------------------------------------------  
-Na consciencialização da população sobre a importância de depositar o lixo nos locais 
adequados.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Na conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e proteção do 
Património Paisagístico.---------------------------------------------------------------------------------  
- Proporcionar o envolvimento dos adolescentes do Concelho para eles próprios também se 
consciencializem sobre a importância desta problemática. ----------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro na redação da 
Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA 
ESCOLA BÁSICA DO 1.º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA N.º2 DE VILA NOVA 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Evento Recreativo – Apoio/ Isenção de Taxas ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação nº 89/DEASS/2013 -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do “Arraial Popular” promovido pela Associação de 
Pais, através da isenção do pagamento de taxas – relativas às Licenças de Ruído e de 
Atividades Recreativa em recinto aberto (artº.6, nº.2 do Regulamento Municipal de Taxas). 
FUNDAMENTOS: Apoiar a realização da atividade proposta pela Associação, 
considerando o fim social e educativo a que se destina.--------------------------------------------  
È competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no 
n.º2 do artº.6º. do Regulamento Municipal de Taxas.-----------------------------------------------  
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. ---------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.-----------------------------------------------------  
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