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ATA NÚMERO DOZE, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E SEIS DE MARÇO DE DOIS MIL E 
QUINZE --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze, nesta cidade de Santiago do 
Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria 
Margarida da Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio 
Martins, Norberto Valente Barradas, Paulo Jorge Candeias Parreira Gonçalves Gamito, 
Francisco Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de 
se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente da Câmara Municipal, Álvaro Beijinha. -------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às onze horas. -------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número 
onze da reunião anterior a qual foi aprovada por maioria, com as abstenções da Senhora 
Vereadores Daniela Martins e do Senhor Vereador Francisco de Sousa, por não terem 
estado presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. ---  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e cinco de 
março do corrente ano, eram as seguintes: -----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 419.379,93 € (quatrocentos e dezanove mil trezentos e 
setenta e nove euros e noventa e três cêntimos). -----------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 301.731,65 € (trezentos e um mil setecentos e trinta e 
um euros e sessenta e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Quinze/Dois 
Mil e Dezoito.   -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número quarenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
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 três votos a favor, da Senhora Vice-presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Quinze/Dois Mil e Dezoito. ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois 
Mil e Quinze/Dois Mil e Dezoito, documento que é dado como reproduzido na presente ata 
com o número quarenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
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 três votos a favor, da Senhora Vice-presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------  
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze. ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Quinze. --------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Quinze, 
documento que é dado como reproduzido na presente ata com o número quarenta e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 três votos a favor, da Senhora Vice-presidente e dos Senhores 
Vereadores Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. -------------------------------  
Três abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 
PS, e do Senhor Vereador Paulo Gamito, eleito do PSD. ------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aquisição do terreno destinado à ETAR na localidade de Vale da Eira. ---  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-04.01 DAGF/SAP/2015. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTIAGO DO CACÉM, SANTA 
CRUZ E S. BARTOLOMEU DA SERRA. --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Reversão do Lote 2 da ZAM – Zona de Atividades Mistas - Sul -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-02/2007 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira - Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a reversão do Lote nº 2 da Z.A.M. Sul em Santiago do Cacém, com 
a área de 400,00m², inscrito na matriz sob o artigo 3539º e descrito sob a ficha nº 
01764/010396, cedido gratuitamente à Freguesia de Santiago do Cacém, cuja escritura foi 
celebrada em 09 de maio de 2007. ---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - De acordo com o solicitado pela pela União de Freguesias de 
Santiago do Cacém, Santa Cruz e S. Bartolomeu da Serra, por requerimento datado de 03 
de março 2015;  -------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – A decisão foi aprovada pelo Executivo da União de Freguesias e pela Assembleia 
de Freguesia em reuniões realizadas em 03 de fevereiro e em 27 de fevereiro do corrente 
ano, respetivamente; -------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – A freguesia não avançou com a construção da obra que se propunha concretizar no 
referido lote. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANDREIA FERNANDES CALDAS ----------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 34 da Z.I.L. Expansão 0 de 
Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 115/1996 da Secção de Aprovisionamento e Património. -----  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a Senhora Andreia Fernandes Caldas a transmitir o direito 
de superfície que incide sobre o lote n.º 34, com a área de 540,00 m2, sito na Z.I.L. 
Expansão 0 de Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4 475º e descrito 
na C.R.P sob a ficha n.º 2760/19950419 da freguesia de Santo André, para a empresa 
“Sociedade de Combustíveis de Santiago do Cacém”, condicionada ao pagamento prévio 
dos valores em dívida ao Município, relativos a direito de superfície. ---------------------------  
DOIS - Deve a requerente apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Conforme condições de constituição do direito de superfície; b) - 
De acordo com o solicitado pela requerente; ---------------------------------------------------------  
c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ LUÍS GONÇALVES G. MELO  -----------------------------  
ASSUNTO: Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos, Águas 
Residuais e aplicação do consumo de água no 3º escalão na fatura nº 001/36097/2015 
no valor de 398,96€ -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Foros da Canada Brescos nº 73 Santo André --------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis da Área Administrativa de Águas e 
Saneamento da Divisão de Administração e Finanças. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a redução de 34,08 na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a 
redução de 114,85 € na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 116,82 € na tarifa 
variável da Água. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Deve ser atendido que os tarifários dos serviços de resíduos urbanos e 
águas residuais baseiam-se na indexação ao volume de águas consumida, e que parte da 
água perdida não retorna à rede de saneamento nem reflete o volume de resíduos urbanos 
produzidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Deve ser atendido que o excesso de consumo decorrente de uma situação de rotura na rede 
predial, corresponde a um desperdício de água que não é utilizada na sua totalidade pelos 
utilizadores, pelo que se considera plausível o ajustamento da faturação, de forma a atenuar 
o impacto na fatura do consumo excecional e excessivo provocado por uma situação 
anómala. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Alienar a Propriedade Plena do Solo do Lote nº 20-C do Loteamento 
Municipal de Ermidas Aldeia. -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado. --------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Secção de Aprovisionamento e nº 28/PA/1994. ----------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a alienação do solo em regime de Propriedade Plena, após a 
cedência em regime de Direito de superfície, do lote 20 do Loteamento Municipal de 
Ermidas Aldeia, sito na freguesia de Ermidas Sado, inscrito na matriz predial sob o artigo 
1855º e descrito na Conservatória do Registo Civil Predial Comercial e automóvel sob a 
ficha nº 68/19850527, a Edgar Fernandes de Sousa Alves,  pelo valor de 12.768,92 € (doze 
mil setecentos e sessenta e oito euros e noventa e dois cêntimos).--------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com o solicitado por requerimento de Irene Gorete 
Pires Neto Alves, na qualidade de esposa do superficiário. ----------------------------------------  
DOIS - De acordo com o artº 28 do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de 
Terreno destinados a Habitação. -----------------------------------------------------------------------  
TRÊS – De acordo com a alínea g) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO RAMOS PEREIRA e ABEL DA COSTA MACHADO -------  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote 9 do Loteamento Cova do 
Gato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Abela. ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Fernando Ramos Pereira,  da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar os Senhores António Ramos Pereira e Abel da Costa 
Machado, a transmitir o direito de superfície que incide sobre o lote n.º 9, com a área de 
348,00 m², sito no Loteamento Municipal da Cova do Gato na freguesia de Abela, inscrito 
na matriz sob o artigo 775º, da freguesia de Abela, para os Senhores António Manuel 
Pereira Mateus e Cristina Maria Cavaco Sobral. ----------------------------------------------------  
DOIS - Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias após a celebração da respetiva 
escritura, cópia da mesma, na Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Conforme condições de constituição do direito de superfície;  --  
DOIS - De acordo com o solicitado pelos superficiários;  -----------------------------------------  
TRÊS - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA HELENA CHAVES SIMÕES ------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Casa de Função ---------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03.01-01/2012 da Secção de Aprovisionamento e Património. 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 
habitação, sito em Loteamento Municipal das Panteras, em Vila Nova de Santo André, 
correspondente à fração “AI”, 1º Andar Frente, do Lote nº 1, inscrito na matriz sob o artigo 
5 910º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
03509/190500, da freguesia de Santo André, concelho de Santiago do Cacém, à Senhora 
Maria Helena Chaves Simões, a exercer funções de Assistente Técnica, na EPEI do Roncão. 
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, documento que é dado como 
reproduzido na presente ata com o número quarenta e cinco, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião, com a renda mensal de 68,31€, (sessenta e oito euros e trinta e um 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o solicitado pela requerente; ----------------------------  
c) - Nos termos da alínea g) do nº 1 do Artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  --------------------   
ASSUNTO: Balanço Social 2014 --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 32/DGRH/2015 ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Balanço Social de 2014 da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente ata com o 
número quarenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de atas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião ------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Os serviços e organismos da administração pública central, 
regional e local, incluindo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços 
personalizados e fundos públicos que, no termo de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 
trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a respetiva relação jurídica de emprego, 
devem elaborar anualmente o seu balanço social com referência a 31 de dezembro do ano 
anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: de acordo com o disposto no Decreto-Lei 190/96, de 9 de outubro. ---------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PEDRO MARTINS GOMES DE OLIVEIRA  --------------------  
ASSUNTO: Doação de bateria ao Município de Santiago do Cacém -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 03/EM/DCD/2015 ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao munícipe Pedro Martins Gomes de Oliveira e doação 
da bateria à Escola Municipal de Musica. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 33 da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro dada a importância para o desenvolvimento de atividades na 
Escola Municipal de Musica. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  ---------  
ASSUNTO: Pedido de Indemnização do Senhor Abílio Cardoso Gouveia  ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, dez, zero zero três da Divisão de Projeto e 
Obras, de dois mil e quinze e Informação número um, do Gabinete de Apoio à Vereação, de 
dois mil e quinze. -----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira --------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento da indemnização ao requerente no valor de 500,00€ 
acrescidos de IVA 115,00 € que perfaz o total de 615,00 €, relativo a obras efetuadas na loja 
devido às infiltrações. Junta-se cópia da fatura. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: No seguimento do atendimento ao munícipe em referência, em 15-10-
2014, relativamente às infiltrações causadas na loja, sua propriedade, sita na Rua Professor 
Egas Moniz, nº 39 em Santiago do Cacém e após confirmação dos Serviços Técnicos da 
Câmara Municipal, confirmou-se que as referidas infiltrações eram provenientes das 
instalações do Laboratório Municipal. ----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Desistência de bancas no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém. -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.11 – Mercado Municipal / Divisão de Sustentabilidade e 
Competitividade do Território/2015. ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da desistência das bancas nº 17 e 18 da nave 1 do Mercado 
Municipal de Vila Nova de Santo André, que haviam sido adjudicadas ao Senhor Joaquim 
Maria, por motivo de falecimento do mesmo. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com requerimento apresentado pela Senhora Lina Maria 
Pereira Pinto, filha do Senhor Joaquim Maria; ------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado 
em reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 
Municipal em 1967 e, alteração de 22/06/1990. -----------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Santiagro 2015 -  Fornecimento de Bebidas aos Restaurantes e Bares. -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.14-09/2015 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Proceder à abertura de procedimento por hasta pública para concessão 
de um contrato de exclusividade de fornecimento de bebidas a restaurantes e bares durante 
o período em que decorre a Santiagro de 2015. ------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número quarenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
O ato de abertura das propostas decorrerá na Reunião de Câmara, em 09 de abril de 2015, 
pelas 11:20 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea ff) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Resinagem de Pinheiros 2015. --------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Vila Nova de Santo André. --------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.04-03/2015 da Divisão de Administração Geral e 
Financeira, Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Albano Pereira. --------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a realização de procedimento por Hasta Pública para 
alienação da resina de pinheiros, propriedade do Município. --------------------------------------  
DOIS – Aprovar as Condições da Hasta Pública, documento que é dado como reproduzido 
na presente ata com o número quarenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
atas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.  
O ato de abertura das propostas decorrerá na Reunião de Câmara, em 16 de abril de 2015, 
pelas 11:30 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea cc) do nº 1 do art.º 33 do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------  
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 treze de doze de setembro. --------------------------------------  
--------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas onze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Desta Reunião se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Diretor do Departamento de 
Administração e Finanças, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------  
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