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ATA NÚMERO TRINTA E CINCO, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E TREZE ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos três dias do mês de outubro 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, Álvaro dos Santos Beijinha, Vice-
Presidente, Teresa Maria Sotta Lopes Dias Lucas Alves, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade,  
 e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 
da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores José Rosado e Óscar Ramos.----------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente, colocou para discussão e aprovação a ata número trinta 
e quatro, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA--------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Óscar Ramos. -------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:  ---------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------  
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 2013 – SAUDAÇÃO   ------------------------------------------  
O Senhor Presidente saudou o presidente eleito para o próximo mandato, Álvaro Beijinha, 
pela sua vitória expressiva e inequívoca, desejando a toda a equipa eleita o maior sucesso 
em prol do Município, acrescentando que esta vitória o deixava imensamente feliz por se 
tratar de um pessoa na qual acredita e que poderá realizar um trabalho coletivo com sua 
equipa e em coordenação com os trabalhadores melhor do que ele próprio fez nos seus 
mandatos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha agradeceu as palavras que o Senhor Presidente em 
exercício dirigiu a si e à restante equipa que irá governar o Município nos próximos quatro 
anos, acrescentando que tudo irão fazer para responder às expectativas e aos resultados 
eleitorais, trabalhando em prol do desenvolvimento do Município, dando continuidade ao 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela atual equipa.  ---------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que renovava os parabéns aos dois presidentes 
eleitos e que, embora acreditando noutro projeto, considerava que pode haver condições 
para melhorar, desejando a ambos os maiores sucessos e que possam realizar um bom 
trabalho em prol das populações de Alcácer do Sal e de Santiago do Cacém, no sentido da 
afirmação destes municípios e do Litoral Alentejano.  ------------------------------------------  
Acrescentou que poderão contar com a sua cooperação, amizade e respeito, no que poder 
ajudar, na sua condição de cidadão, para engrandecer o Município. -----------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias saudou a CDU – Comissão Democrática Unitária, 
pela vitória retumbante nas últimas eleições autárquicas.  -------------------------------------  
Referiu que se congratulava com a eleição do novo Presidente da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha, considerando que era expectável a sua vitória, 
enquanto a eleição do Presidente em exercício, para a Câmara Municipal de Alcácer do Sal 
foi para si uma agradável surpresa. Acrescentou que se trata de duas pessoas que 
considerava e estimava, desejando as maiores felicidades a ambos. ------------------------------  
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Mais referiu que o Presidente Vitor Proença marcou pela diferença e que acreditava que o 
futuro Presidente, Álvaro Beijinha, se iria sair bem, tendo em conta a experiencia adquirida 
nos últimos anos na Vereação, acrescentando que o principal era que tivessem saúde e que o 
resto viria por acréscimo, através da sua perseverança e competência. --------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dois de outubro 
do corrente ano, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 610.140,26 € (seiscentos e dez mil cento e quarenta 
euros e vinte e seis cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 322.244,56 € (trezentos e vinte e dois mil duzentos e 
quarenta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos) -----------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------  
ENTIDADE: ANTENA MIRÓBRIGA – COOPERATIVA DE SERVIÇOS, C.R.L ----  
ASSUNTO: Cumprimentos/Agradecimentos  ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta remetida pelo Sr. Presidente da Direção da Antena 
Miróbriga a informar do término das suas funções, bem como a agradecer o apoio prestado 
pela Câmara Municipal durante esse período. -------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 18/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34 da Lei 
75/2013, de 12 de setembro, documento que é dado como reproduzido na presente ata com 
o número cento e sessenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da reunião. --------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar a Deliberação de Câmara de 13/06/2013. -----------------------------  
2. 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 
8 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de outubro do 
corrente ano a maio de 2014. ---------------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e sessenta e sete, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta 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 
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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 g) do nº 1 do artigo 
33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar a Deliberação de Câmara de 13/06/2013. -----------------------------  
2. 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 8 prestações 
mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de outubro do corrente ano a  
maio de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida, documento que é dado 
como reproduzido na presente ata com o número cento e sessenta e oito, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de atas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta 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 g) do nº 1 artigo 33º 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Retificação dos números de inscrições e descrições dos lotes nº 11 da 
Expansão I e lote nº 1 da Expansão II do Parque Empresarial do Cercal,  ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04-01.02/2011 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Proceder à retificação da inscrição do Lote nº 1 da Expansão II, na 
matriz e descrição na CRP - Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém, cujos 
registos são efetivamente, artigo matricial nº 3917 e descrição nº 1942/20080827. ------------  
DOIS – Relativamente ao lote nº 11 da Expansão I, em virtude da alteração ao loteamento 
aprovada em 11 de agosto de 2011 o nº do artigo matricial 3916º originou um novo nº 
matricial artigo 4084º. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Por se ter verificado a existência de um erro de escrita na 
deliberação da Câmara Municipal de 09 de junho de 2011 que aprovou a atribuição do lote 
nº 11 da Expansão I e Lote 1 da Expansão II sitos no Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, à GLOWOOD – INDÚSTRIA S.A.. --------------------------------------  
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DOIS - De acordo com o artigo 148º do Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de novembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/ 96, de 31 de janeiro. -----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE S. DOMINGOS  --------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Domingos ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 40/SAC/DCD/2013 com o Processo nº 08/SAC/DCD/2013 
do Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves --------------------------------------------   
PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 607,50 € (seiscentos e 
sete euros e cinquenta cêntimos) para o Grupo de Animação Cultural de S. Domingos como 
forma de apoio às atividades a desenvolver em 2013. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. O Grupo de Animação Cultural de S. Domingos é uma associação sem fins lucrativos 
com o objetivo de fomentar a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus 
associados e de toda a população da área geográfica onde se situa. ------------------------------  
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 cinquenta e sete, números um a quatro da 
Lei setenta e cinco de dois mil e três de doze de setembro. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e dez minutos.----------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário. -------------------------  
 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

__________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
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