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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DO DIA UM DE SETEMBRODE DOIS MIL E ONZE-------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao primeiro dia do mês de Setembro de dois mil e onze, 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, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José 
António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos 
Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.------------------------------------------ ----------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pela Senhora Vice - Presidente, às 9;30 horas. -------------------------------------  
---------------------------------------OUTRAS  DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze. ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sétima Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que será dado como reproduzido na acta. ------------------  
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 cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Onze/Dois Mil 
e Catorze.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Oitava Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que será dado como reproduzido na acta. ------------------  
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 cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Nona Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze. --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Nona Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze, documento que 
será dado como reproduzido na acta. ---------------------------------------------------------------------  
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 cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Fixação da Taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M. I.)-----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. 
APRESENTANTE: Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar as seguintes taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (I.M.I.) 
a incidir sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2012: ------------------------------------  
- Para prédios urbanos -  0,7%. ----------------------------------------------------------------------------  
- Para prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI – 0,4%. --------------------------------------  
Dois – Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos do nº.2 
alínea f) do artº. 53 da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº.5 – A/2002, de  
11 de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:– De acordo com  as alíneas b) e c) do nº. 1 do artº. 112º. do Código do 
Imposto Municipal Sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto-Lei nº.287/2003, de 12 de 
Novembro e o disposto na alínea a) do nº.6 do artº. 64 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Recorrentemente temos vindo a 
votar contra as propostas da maioria relativamente à fixação da taxa de IMI, participação 
variável no IRS e Derrama.-----------------------------------------------------------------------------  
Temo-lo feito na medida em que as propostas da maioria se centram no objectivo de alcançar 
o máximo de receita abdicando da utilização da política fiscal municipal ao serviço de uma 
estratégia de desenvolvimento para o Município.---------------------------------------------------  
Desta vez as coisas não se apresentam de forma diferente. As propostas da maioria não se 
baseiam em qualquer estratégia nem são apresentadas com base em qualquer trabalho de 
enquadramento sobre as implicações de diferentes opções. ---------------------------------------  
Todavia tendo em conta os cortes anunciados para as autarquias bem como os investimentos 
em curso na autarquia o nosso voto será de abstenção. --------------------------------------------  
Continuamos a considerar importante que, no futuro, a CMSC promova um estudo sobre as 
várias possibilidades de aplicação da lei no que a esta matéria respeita, fundamentador de 
opções mais claras e esclarecidas.---------------------------------------------------------------------  
Essas opções deverão enquadrar-se numa estratégia de desenvolvimento em que a politica 
fiscal municipal seja um dos seus factores.”---------------------------------------------------------  
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OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que os valores propostos são os que se tem 
vindo a aplicar nos anos anteriores, de acordo com a lei em vigor, sem agravamentos, embora 
tenha sido recentemente anunciado pelo Governo que está prevista a alteração ao Código do 
IMI, com o aumento deste imposto.-------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que as receitas da Derrama têm vindo a descer significativamente, mas será 
também mantida a percentagem a cobrar.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem. ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. 
APRESENTANTE: Vice-Presidente. -------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Definir para o ano de 2012 a taxa de 5% para a participação no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. -----------------  
Dois – que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal.---------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com os nºs. 1 e 2 do artigo 20 da Lei nº.2/2007 de 15 de 
Janeiro e o disposto na alínea h) do nº.2 do artigo 53 e na alínea a) do nº.6 do artigo 64 da Lei 
nº.169/99. de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Derrama/ano de 2012----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira.----------  
APRESENTANTE: Vice-Presidente.  ------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Que seja lançada a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), a cobrar no ano de 
2012, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município, 
com vista ao reforço da capacidade financeira.----------------------------------------------------------  
Dois - Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea 
f) do nº.2 do artigo 53, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos  da alínea b) do artigo 10º. e do nº1 e 2 do artigo 14º da Lei 
nº2/2007 de  15 de Janeiro, e da alínea a) do nº6 do artigo 64 da Lei nº169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para a Reabilitação Urbana de S. Francisco – Sector B – 
2ª Prorrogação de prazo para apresentação das propostas ---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ---------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e onze e 
informação número cento e vinte e seis de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação de prazo para apresentação das propostas pelo período 
de 30 dias a contar da data de envio do aviso para publicação em Diário da Republica, 
respectivo aviso de prorrogação e aditamento ao programa de procedimento que se juntam em 
anexo, documento que será dado como reproduzido na acta. -----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas listas de erros e omissões por parte dos 
interessados, num total de 4 empresas. ------------------------------------------------------------------  
Foi efectuada uma primeira prorrogação de prazo para apresentação das propostas publicada 
em Diário da república n.º 154 de 11.08.2011 com o aviso n.º 932/2011. -------------------------  
As listas de erros e omissões apresentadas estão ainda a ser analisadas pela câmara municipal, 
pelo que se torna necessário efectuar nova prorrogação de prazo para apresentação das 
propostas de forma a garantir o tempo necessário para uma análise correcta das listas de erros 
e omissões.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Artigos 61º e 64ºdo Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 18/2008, 
de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Reparação do Pavimento na Rua Oriental de Ermidas – Accionar Garantias 
Bancárias-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado ------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo trinta e sete de dois mil e dois e Informação número cento e 
dezassete de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o accionamento das garantias bancárias nomeadamente: -----------------  
- Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, sucursal em Portugal, n.º 001/2003, de 
07.01.2003 no valor de 7.563,78€ (Sete mil quinhentos e sessenta e três euros e setenta e oito 
cêntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra, sucursal em Portugal, n.º 224/2004 de 
22.10.2004 no valor de 633,98€ (Seiscentos e trinta e três euros e noventa e oito cêntimos); ---  
Valor total de 8.197,76€ (Oito mil cento e noventa e sete euros e setenta e seis cêntimos); -----  
FUNDAMENTOS: Um: – A empresa Pavia-pavimentos e vias S.A não tendo procedido á 
reparação das anomalias verificadas, foi aberto procedimento concursal por ajuste directo com 
convite a várias entidades, para reparação das referidas anomalias por conta do empreiteiro. A 
obra de reparação das anomalias decorreu a cargo da empresa Vibeiras, S.A. ---------------------  
Dois: -  Artigos 218º e 228º do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março. ----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 
vinculativo -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2011-----------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de renovação de contrato de prestação 
de serviços com a advogada Ausenda Ferreira. ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: e facto: a) Em 12.06.1996, foi celebrado entre o Município de Santiago 
do Cacém e Ausenda Ferreira contrato de prestação de serviços pelo prazo de 3 meses 
automaticamente renovável, e tem por objecto a emissão de pareceres jurídicos sobre os 
assuntos submetidos à sua apreciação; -------------------------------------------------------------------  
b) Na celebração do contrato foi observado o regime legal aplicável à data; ----------------------  
c) O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, 
não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do 
horário de trabalho; -----------------------------------------------------------------------------------------  
d) Revela-se inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego público, 
inconveniência que resulta, entre outras, da própria natureza dos serviços de advocacia; --------  
e) Foi efectuado cabimento prévio no valor de € 10 341,30, acrescido de IVA à taxa em vigor, 
conforme informação de cabimento e demonstração de redução remuneratória constante da 
informação em anexo;---------------------------------------------------------------------------------------  
f) A prestadora de serviços comprovou ter regularizadas as suas obrigações fiscais e com a 
segurança social; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com os factos supra encontram-se verificados os requisitos legais atinentes à 
renovação do contrato. --------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 22.º n.ºs 1,2,3 e 4 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 
de Dezembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS-- 
ASSUNTO: Encerramento do Posto Médico de Deixa-o-Resto Resposta à pergunta feita 
pelo Grupo Parlamentar do PCP ao Governo.-------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Deixa-o-Resto, Vila Nova de Santo André--------------------------------------  
REFERÊNCIA: email do Grupo Parlamentar do PCP de 23 de Agosto de 2011-----------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da resposta ao Grupo Parlamentar do PCP dada pelo Governo 
sobre o assunto mencionado em epígrafe. ---------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Preço de venda das refeições a fornecer a professores e funcionários nos 
refeitórios escolares das Escolas Básicas do Município de Santiago do Cacém – 
2011/2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 Refeitórios Escolares Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 198/DEASS/2011 de 24.08.2011. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM- Manter o preço das refeições a fornecer a professores e funcionários nos 
refeitórios escolares das Escolas Básicas do Município de Santiago do Cacém em 3,80€ (três 
euros e oitenta cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - nº 2 do artigo 8º do Decreto Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro;-------  
- Portaria nº 376/2009, de 27 de Fevereiro; --------------------------------------------------------------  
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- nº 5 do artigo 3º do despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelo despacho nº 14368-A/2010, de 14 de Setembro ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO ---------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Apoio à 12ª Mostra de Teatro de Santo André. ----  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação SAC/DSD/2011 com o Processo nº 07/SAC/DCD/2011 – 
15.A.1 da Divisão Sócio Cultura. -------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 4.950,00€ (quatro mil novecentos e cinquenta 
euros) para a Associação Juvenil Amigos do Gato, como forma de apoiar à 12ª Mostra de 
Teatro de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Mostra de Teatro de Santo André é uma mais valia para o 
Município, quer através da captação de novos públicos, quer através da oferta diversificada 
que apresenta na sua programação. -----------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO ---------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Apoio Actividades. ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 40/SAC/DSD/2011 com o Processo nº 13/SAC/DCD/2011 –
do Serviço de Acção Cultural da Divisão de Cultura e Desporto. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 4.590,00 (quatro mil quinhentos e noventa 
euros) para a Associação Juvenil Amigos do Gato, sendo:--------------------------------------------  
- 3.780,00 € (três mil setecentos e oitenta euros) como forma de apoio ao regular 
funcionamento da associação; -----------------------------------------------------------------------------  
- 810,00 € (oitocentos e dez euros) para apoio à edição da Revista CENA´S;----------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
2. A AJAGATO é uma Associação sem fins lucrativos que desenvolve um importante 
trabalho com e para a comunidade em que está inserida e tem como objectivos;------------------  
- Apoiar, promover e realizar actividades teatrais, culturais, recreativa e de formação no 
âmbito das Artes do Espectáculo e do Teatro na Educação; ------------------------------------------  
- Compilar, editar e divulgar documentação e informação especializada;---------------------------  
- Promover o intercâmbio e cooperação com a associação e organismos que prossigam 
objectivos semelhantes. -------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Apoio Actividades 2011. 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação nº 35/SAC/DSD/2011 com o Processo nº 12/SAC/DCD/2011 – 
15.A.1 do Serviço de Acção Cultural da Divisão de Cultura e Desporto. ---------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 
euros) para a Sociedade Harmonia, destinada a apoiar as actividades previstas para 2011, 
sendo:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros) destinados ao Coral Harmonia como forma de 
apoio às suas actividades -----------------------------------------------------------------------------------  
- 2.250,00 € (dois mil e duzentos e cinquenta euros) destinados à Escola de Piano, ao Grupo 
de Teatro, à Escola de Dança e à Escola de Cordas como forma de apoio às suas Actividades. 
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IGREJA EVANGÉLICA – ASSEMBLEIA DE DEUS --------------------------  
ASSUNTO: Isenção de taxas ----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 39/SAC/DCD/2011 do Serviço de Acção Cultural da 
Divisão de Cultura e Desporto. ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização de iniciativa – espectáculo musical com Eliseu Miranda, a 
promover no dia 17 de Setembro, através da isenção do pagamento de taxas (nº 2 do 
Regulamento Municipal de Taxas), no valor de 8.01 € de Licenciamento de Recinto de 
Diversão Provisória e 17.92€ de Licenciamento de Ruído – total 25.93 €. -------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Apoiar a realização da actividade proposta pela Igreja Evangélica – 
Assembleia de Deus considerando o fim recreativo a que se destina. -------------------------------  
2. è competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no nº 
2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 23/DGU/SAU, de dois mil e onze, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que será dado como reproduzido na acta. ----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LUÍS VICENTE DÂMASO E OUTROS. -------------------------------------------  
ASSUNTO: Operação de Loteamento sem obras de urbanização (Desenho Urbano), 
processo  nº 02/2011 em nome de Luís Vicente Dâmaso e Outros.-------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Vasco da Gama – Alvalade.--------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 02/2011 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a operação de loteamento n.º 02/2011, sem obras de urbanização, 
sito em Rua Vasco da Gama - Alvalade, a levar a efeito por Luís Vicente Dâmaso e Outros, 
sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 
318/19870306, inscrito na Matriz Predial urbana sob os artigos 1213º, 1214º e 1215º,  no qual 
se prevê a constituição de 4 lotes destinados a habitação, conforme planta síntese e memória 
descritiva anexas, documentos que serão dados como reproduzidos na acta.-----------------------  
2- Aprovar o valor das compensações urbanísticas pelas áreas não cedidas para espaços verdes 
no valor de 1 086,11€ (mil e oitenta e seis euros e onze cêntimos). ---------------------------------  
3- Aprovar o valor das compensações urbanísticas pelas áreas não cedidas para equipamentos 
no valor de 2 040,05€ (dois mil e quarenta euros e cinco cêntimos). --------------------------------  
4- Aprovar o valor dos encargos de infra-estruturas primárias no valor de 1580,66€ (mil 
quinhentos e oitenta euros e sessenta e seis cêntimos). ------------------------------------------------  
Aquando da emissão do alvará de loteamento, há ainda lugar ao pagamento da taxa de 
urbanismo, referente à operação urbanística em causa, no valor de 459,70€ (quatrocentos e 
cinquenta e nove euros e setenta cêntimos). ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Tendo em conta que não são excedidos os limites previstos no n.º 1 do 
artigo 16.º do Regulamento Municipal da Edificação e Urbanização é dispensável o período 
de consulta pública previsto no artigo 22.º do Decreto Lei .º 555/99, de 16/12 na sua actual 
redacção, pelo que nos termos do artigo 23.º do referido diploma  cabe à Câmara Municipal 
deliberar sobre o pedido de licenciamento.-------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOAQUIM DA SILVA E OUTROS. -------------------------------------------------  
ASSUNTO: Redução da garantia bancária n.º 0783004414193 da Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de 77 000,00€ (setenta e sete mil euros) para o valor de 24 700,00 € 
(vinte e quatro mil e setecentos euros) -----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua do Passal – Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40005/2002 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimento nº 906 de 21.03.2011. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º 0783004414193 da Caixa Geral de 
Depósitos, referente à execução de infra-estruturas urbanísticas no Loteamento sito em Rua do 
Passal – Cercal, cujo valor inicial era de 77.000,00 € (setenta e sete mil euros), ficando cativo 
o valor de 24.700,00 € (vinte e quatro mil e setecentos euros). ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas foi prestada 
a garantia bancária n.º 0783004414193 da Caixa Geral de Depósitos com o valor de 77.000,00 
€ (setenta e sete mil euros).---------------------------------------------------------------------------------  
Foi a mesma reduzida por deliberação de Câmara de 01.07.2010 para o valor de 36.850,00€ 
(trinta e seis mil oitocentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------  
Na sequência do pedido de recepção provisória, das obras de urbanização, deslocou-se ao 
local uma comissão de vistorias a fim de examinar as obras de urbanização e infra-estruturas 
executadas, tendo-se verificado o seguinte:--------------------------------------------------------------  
Quanto à estação elevatória de águas residuais domésticas, a mesma encontra-se concluída 
(em condições de recepção provisória). ------------------------------------------------------------------  
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Quanto às infra-estruturas de rede eléctrica e rede de telecomunicações já executadas, está em 
falta a entrega dos “pareceres favoráveis” das respectivas entidades gestoras, a certificarem 
que as mesmas reúnem condições de ligação às redes públicas, assim como relativamente à 
rede de gás, deverá ser entregue o “Certificado da Inspecção das Redes de Gás”, por EI 
(Entidade Inspectora) e também a identificação da Entidade Exploradora da Instalação 
(Reconhecida pela DGEG). --------------------------------------------------------------------------------  
As obras de urbanização e infra-estruturas do loteamento em causa, não reúnem condições 
para a recepção provisória, contudo, uma vez que a estação elevatória de águas residuais 
domésticas, está concluída, estão reunidas as condições para a redução da garantia bancária. --  
Pelo exposto e em conformidade com a alínea b) do nº 4 do artº 54º do Decreto Lei 555/99, de 
16/12 na actual redacção, considera-se que estão reunidas as condições para a redução da 
garantia bancária no valor de 12 150,00 € (doze mil cento e cinquenta euros), ficando cativo o 
valor de 24.700,00 € (vinte e quatro mil e setecentos euros). -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Lotes 43 e 44 da Expansão III da ZIL de Vila Nova de Santo André-----------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e seis da Divisão de Administração de Gestão 
Financeira do ano de dois mil e um. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 15 de Maio de 2002, relativa 
à reversão do lote nº 43 da Expansão III e à cedência do lote nº 44 da Expansão III da ZIL – 
Zona de Industria Ligeira de Vila Nova de Santo André, à Sociedade Columbófila do Litoral 
Alentejano.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Revogar a deliberação da Câmara Municipal de 15 de Maio de 2002, relativa à atribuição 
do Lote nº 43 da Expansão III da ZIL de Vila Nova de Santo André à Nova Carpintaria do 
Mira Lda.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Não foi concretizado o processo de permuta dos lotes porque as partes 
não chegaram a acordo. -------------------------------------------------------------------------------------  
2. Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
      

Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Director do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas 10:00 horas.--------------------------------------------------------------------------- -------   
 

 
 


