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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE SEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DOZE -----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 

Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 

Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 

Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 

Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 

Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. --------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número trinta e 

três, de reunião anterior a qual foi aprovada, por maioria, com uma abstenção do Senhor 

Presidente, por não ter estado presente naquela reunião. ----------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: 

O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -----------------------------------------  

Processo de candidatura do ano 2011 no âmbito do Regulamento de Apoio para a 

Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de 

Comprovada Carência Económica  --------------------------------------------------------------------  

A proposta foi aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Nona Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Doze/Dois Mil e 

Quinze.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Nona Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Doze/Dois Mil e Quinze, documento que será dado como reproduzido na ata. --------------------  

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 e dos Senhores 

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 Doze. ---------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a Nona Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze, , documento que 

será dado como reproduzido na ata. -----------------------------------------------------------------------  
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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 e dos Senhores 

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: Apoio da empresa EDP para a Reflorestação do Parque Central de Vila 

Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Carta 212/12/PTSN da EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A -----------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer a oferta de espécies autóctones por parte da empresa EDP – 

Gestão da Produção de Energia, S.A, designadamente 1900 exemplares de alfarrobeira, 100 

exemplares de pinheiro manso, 500 exemplares de sobreiro e 500 exemplares de azinheira 

para a reflorestação de zonas florestais urbanas devastadas pela Praga do Nemátodo do 

Pinheiro, nomeadamente do Parque Central de Vila Nova de Santo André. ------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea h) nº 1 artigo 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro alterada e republicada pela Lei n~5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

OBSERVAÇÕES: 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Má receção do sinal de Televisão Digital Terrestre em várias freguesias no 

Município de Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Alvalade, Cercal do Alentejo, Ermidas, S. Bartolomeu da Serra, S. 

Domingos, Vale de Água. ----------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 001/GAP/2012 do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------  

APRESENTANTE: Senhor Presidente  -----------------------------------------------------------------  

TOMAR CONHECIMENTO: 1. Abaixo-assinado realizado na Freguesia de Ermidas sobre 

a má receção do sinal TDT; --------------------------------------------------------------------------------  

2. Levantamento das zonas onde se verifica a má receção do sinal TDT na Freguesia de 

Alvalade; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Outras reclamações apresentadas pelas Freguesias afetadas. ---------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A ausência e dificuldades no acesso gratuito ao sinal aberto de 

televisão no território do Município de Santiago do Cacém e que afeta sobretudo os munícipes 

das freguesias do Cercal do Alentejo, Alvalade, S. Domingos, Vale de Água, Ermidas Sado e 

S. Bartolomeu da Serra; -------------------------------------------------------------------------------------  

2. A má receção de sinal motivou um pedido de audiência da Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém ao Conselho de Administração da ANACOM (Autoridade Nacional de 

Comunicações) a 17 de julho último, posteriormente complementado com o envio de um 

dossiê de registo de anomalias; ----------------------------------------------------------------------------  

3. Tais dificuldades e o referido dossiê de registo de anomalias foram, igualmente, 

apresentadas ao Conselho Diretivo da AMBAAL (Associação de Municípios do Baixo 

Alentejo e Alentejo Litoral), na sequência do oficio recebido desta entidade, solicitando 

informação sobre esta temática. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Aprovar a verba de três mil euros destinada ao pagamento dos 3 elementos 

que compõem o júri do concurso Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca -----------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 15/33.2.2/DCD/SMBA/2012 ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a verba para pagamento do júri: ----------------------------------------------  

Dr. José Correia Tavares, Vice-Presidente da APE – 1000€ ------------------------------------------  

Dr. João Morales, Diretor da revista Os Meus Livros – 1000€ ---------------------------------------  

Drª Helena Cabral, Professora da EB 2,3 de Santo André – 1000 € ---------------------------------  

FUNDAMENTOS: A verba supramencionada tem como finalidade gratificar os três 

elementos que constituem o júri do concurso do Prémio Nacional de Conto Manuel da 

Fonseca – IX Edição, pelo desempenho das funções previstas nos número 3, 4, 5 e 6 do artigo 

3º do Regulamento do Prémio mencionado, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 

24 de fevereiro de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM  -----------------------  

ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2012/2013 - Auxílios Económicos: Livros, Material 

Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Cercal do 

Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André ---------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 

Saúde/2012, informação nº 131/DEASS/2012 de 28/08/2012. ---------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respetivas comparticipações (alimentação, livros 

e/ou material escolar) às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo, relativos a 

processos pendentes (que aguardavam documentação), novos pedidos e situações excecionais 

constantes dos Anexos, I, II e IV. -------------------------------------------------------------------------  

Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 23.08.2012, relativa ao assunto 

em epígrafe, respeitante ao aluno constante da tabela do anexo III, por motivo de alteração de 

escalão de B para A. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Três: Transferir para os Agrupamentos de Escolas, relativos aos processos pendentes, novos 

pedidos, reforma e situações excecionais, atrás previstos, as verbas para livros e/ou material 

escolar, destinadas às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo – escalão A e B, 

constantes nos anexos I, II, III e IV, documentos que serão dados como reproduzidos na ata. ---  

A saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 262,50€ (duzentos e sessenta e dois euros 

e cinquenta cêntimos); Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 237,50€ (duzentos e 

trinta e sete euros e cinquenta cêntimos); Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 

256,44€ (duzentos e cinquenta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos) e Agrupamento de 

Escolas de Santo André 793,94 € (setecentos e noventa e três euros e noventa e quatro 

cêntimos), sendo o valor total de 1.550,38 € (mil quinhentos e cinquenta euros e trinta e oito 

cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99 de 14 de 

setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84 de 28 de dezembro; ---------  
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nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2 do artigo 9º  do Despacho nº 18987/2009 de 17 de agosto, 

com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro e  

Despacho n.º 12284/2011, de 19 de setembro de 2011. ------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: GRUPO MUSICAL “FALTA UM” --------------------------------------------------  

ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Melides -------------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 12/DCD/2012 da Divisão de Cultura e Desporto ----------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 500€ (quinhentos euros) para o Grupo 

Musical “Falta Um” destinada ao pagamento do cachet, relativa à atuação na Feira do Monte. -  

FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 

setembro na redação da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada  -----------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo número 10/DOGU/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 ata. -----------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: FILIGALVA – CONSTRUÇÃO CIVIL LDA -------------------------------------  

ASSUNTO: Receção definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento da Casa Nova 

do Cabeço – Aldeia de Santo André e libertação da garantia bancária nº 72002014.889 

da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, no valor de 35.763,81 € (trinta e cinco mil 

setecentos e sessenta e três euros e oitenta e um cêntimos) ----------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Casa Nova do Cabeço – Aldeia de Santo André. ------------  

REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40017/2000 da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística e requerimentos nº 379/2011 de 03.02.2011 e 2226/2012 de 13.08.2012. --  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da 

garantia bancária nº 72002014.889 da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, no valor ainda cativo 

de 35.763,81 € (trinta e cinco mil setecentos e sessenta e três euros e oitenta e um  cêntimos).  

FUNDAMENTOS: Na sequência do pedido de receção definitiva das obras de urbanização, 

deslocou-se ao local uma equipa técnica da Câmara Municipal, no dia 10.03.2011, a fim de 

examinar as obras de urbanização em causa, tendo verificado que as obras de urbanização e 

infraestruturas, que se destinam a ser geridas por esta Câmara Municipal reúnem condições 

para receção definitiva.  -------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente à rede elétrica, consta no processo a carta 1120/12/RCSER de 31.07.2012, 

emitida pela EDP Distribuição que esclarece que a garantia bancária já foi cancelada. 

Relativamente à Instalação de Telecomunicações, consta do processo, parecer de receção 

definitiva da PT pelo que se considera em condições de aceitação. Relativamente à rede de gás 
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e respetivos ramais de distribuição, foi entregue uma declaração de responsabilidade pela 

exploração da rede de distribuição de gás e pelo respetivo abastecimento e comprovativo da 

Classe da Entidade Exploradora emitido pela da Direção Geral de Energia pelo que se 

considera em condições de aceitação. --------------------------------------------------------------------  

Uma vez que já decorreu o prazo de garantia das obras de urbanização e se verificou que as 

mesmas se encontram concluídas e em condições de ser rececionadas, considera-se que estão 

reunidas as condições para a receção definitiva das obras de urbanização em causa libertando 

a totalidade da garantia bancária, nos termos do nº 5 do Artº 54º e 87º do Decreto Lei nº 

555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.  -----------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Dação em cumprimento – Lote nº 40, sito na Urbanização da Cativa. ---------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo nº 02.11-01/SAP/PAT/2012 da Secção de Aprovisionamento e 

Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Que o Município aceite receber por dação em cumprimento o lote de terreno 

destinado a construção urbana, designado por lote nº 40, sito na Urbanização da Cativa, na 

freguesia e concelho de Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial da referida freguesia 

sob o art.º 4181º, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 

1287/19920715. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Atribuir ao referido lote com a área de 57,50 m2, o valor de 18.141,55€, igual ao valor da 

divida ao Município. ----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Celebrar contrato de Dação em Cumprimento com o Sr. Isidro Alberto da Silva Santos e 

com a sociedade Cobeiral – Construções Beira Alentejo, S.A., atuais proprietários do lote a 

ceder ao Município, documento que será dado como reproduzido na ata. --------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 A sociedade comercial Urbanização da Cativa, Lda. promoveu um 

loteamento no prédio rústico denominado “Cativa”, na freguesia e concelho de Santiago do 

Cacém, mas não concluiu as obras de urbanização a que estava obrigada no âmbito da 

operação de loteamento, e outras obras necessitam de ser corrigidas, que de acordo com o 

apuramento efetuado pelos serviços técnicos do Município, importam no montante de 

18.141,55€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – A sociedade comercial Urbanização da Cativa, Lda. foi extinta, tendo o sócio e gerente da 

sociedade, o Sr. Isidro Alberto da Silva Santos, proposto ao Município, a cedência do Lote nº 

40 daquele loteamento, como compensação das obras de urbanização por efetuar. ---------------  

3 – O referido lote de terreno é propriedade do Sr. Isidro Santos e da sociedade comercial 

Cobeiral – Construções Beira Alentejo, Lda.. -----------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Cedência de alojamento. ------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 06-03.01/2012 do Serviço de Património. --------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência, por arrendamento da Casa n.º 2, sito no Caro Custa 

em Santiago do Cacém, inscrita na matriz sob o artigo 4 193º da freguesia de Santiago do 
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Cacém, à senhora Adelina José Fortunato Carrasqueira, pelo valor mensal correspondente a 

10% do Subsídio Social de Desemprego Subsequente. ------------------------------------------------  

DOIS – Aprovar a minuta do Contrato de Arrendamento, documento que será dado como 

reproduzido na ata. ------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 

18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. --------  

DOIS – De acordo com informação nº 116/DEASS/2012, por se tratar de um caso de apoio 

social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Aquisição do terreno destinado à ETAR na localidade de Pouca Farinha”. --  

LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 02-04.01 DAGF/SAP/2012. ------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  

PROPOSTA: UM – Revogar a deliberação de Câmara de 12 de janeiro de 2000, relativa à 

aquisição por permuta de parcela de terreno, destinada à construção da ETAR da Pouca 

Farinha no Cercal do Alentejo.  ---------------------------------------------------------------------------  

DOIS - Aprovar a aquisição do terreno destinado à implantação da ETAR na localidade da 

Pouca Farinha, na freguesia do Cercal do Alentejo, com área de 1 280m², pelo valor de 3 

840,00€ (três mil oitocentos e quarenta euros), a desanexar do prédio rústico denominado 

“Vale Coelho Novo”, inscrito na matriz cadastral sob o Art. 158º da Secção I, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1256/19990527, da referida freguesia. ---------------  

FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 

18 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. --------  

DOIS – Uma vez que inicialmente se previa a construção da ETAR, por sistema de 

lagunaguem, cujo projeto foi depois alterado para uma ETAR Compacta, para a qual é 

necessária uma área de implantação menor. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  

FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  

ASSUNTO: Processo de candidatura do ano 2011 no âmbito do Regulamento de Apoio 

para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de 

Comprovada Carência Económica  --------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Pouca Farinha - Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Inf.72/DEASS/2012 e inf. 133/DEASS/2012, com o processo 24.1 do 

Serviço de Ação Social e Saúde. --------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar o empreiteiro Nuno Ramos, Construção Civil Unipessoal, Lda, 

contribuinte nº 506827402, para a execução da obra na habitação da candidata Celeste 

Eduarda Rosa, cujo orçamento é de 2.500,00 €. --------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. A candidatura da D. Celeste Eduarda Rosa foi objeto de deliberação de 

Câmara em 17 de maio de 2012; --------------------------------------------------------------------------  

2. Cabe à Câmara Municipal aprovar a escolha do empreiteiro proposto pelo candidato; --------  

3. Artigo 9 nºs1, 2 e 4 do Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em Habitações 

de Indivíduos e Famílias em Situação de comprovada Carência Económica. ----------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante a reunião o respetivo 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 redação da Lei 5 – 

A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 

Gonçalves, Diretor 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 dez horas e trinta e cinco minutos.--------------------------------------------------------

------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------   

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

__________________________________________ 

 


