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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DE 

TRÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE -------------------------------------------------------  

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

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 

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

Proença, Presidente da Câmara Municipal, Álvaro dos Santos Beijinha, Vice-Presidente, 

Teresa Maria Sotta Lopes Dias Lucas Alves, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, ------------------  

 e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da 

Câmara Municipal.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores José Rosado e Óscar Ramos. -------------  

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

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

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

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

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

três, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------  

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

----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA -----------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 

Vereadores José Rosado e Óscar Ramos. ----------------------------------------------------------------  

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

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

----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------------  

ENTIDADE: ANTENA MIRÓBRIGA – COOPERATIVA DE SERVIÇOS, C.R.L -------  

ASSUNTO: Cumprimentos/Agradecimentos  -------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência -------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da carta remetida pelo Sr. Presidente da Direção da Antena 

Miróbriga a informar do término das suas funções, bem como a agradecer o apoio prestado 

pela Câmara Municipal durante esse período. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

REFERÊNCIA: Processo número 18/DOGU/SAL, de dois mil e treze, da Secção de 

Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 2 do artigo 34 da Lei 

75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------- - 

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

ENTIDADE: JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS LÚCIO. -------------------------------------  

ASSUNTO: Pagamento da prestação de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º  24 da 

Z.I.L. Exp. III de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-19/DAGF/PAT/2005 da Secção de Aprovisionamento e 

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

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -----------------------------------------------  
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PROPOSTA: 1. Revogar a Deliberação de Câmara de 13/06/2013. --------------------------------  

2. Autorizar o requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no valor de 410,40€ 

(quatrocentos e dez euros e quarenta cêntimos), acrescido dos respetivos juros de mora, em 8 

prestações mensais, sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de outubro do 

corrente ano a maio de 2014, conforme mapa em anexo. ----------------------------------------------  

3. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida.  ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - O requerente é superficiário do lote n.º 24 da Z.I.L., Exp. III em Vila 

Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 19 de janeiro de 2006. De 

acordo com a escritura de compra e venda, o superficiário ficou obrigado a pagar a título de 

preço, uma prestação anual, durante o mês de dezembro, de cada ano a que respeita. ------------  

2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo ao período de 2012-10-

07 a 2013-10-06, assim como, os respetivos juros de mora. ------------------------------------------  

3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea g) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: PL CONTROL – TÉCNICAS DE AUTOMAÇÃO E CONTROL, LDA. ---  

ASSUNTO: Pagamento da prestação de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º  3 da 

Z.I.L. Exp. I de Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-01/DAGF/PAT/2009 da Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: 1. Revogar a Deliberação de Câmara de 13/06/2013. --------------------------------  

2. Autorizar a requerente a efetuar o pagamento do montante em dívida no valor de 912,00€ 

(novecentos e doze euros), acrescido dos respetivos juros de mora, em 8 prestações mensais, 

sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de outubro do corrente ano a  maio de 

2014, conforme mapa em anexo. --------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovar o Acordo de Pagamento, referente à divida vencida.  ------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1 - A requerente é superficiária do lote n.º 3 da Z.I.L., Exp. I em Vila 

Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 27 de novembro de 2009. 

O superficiário ficou obrigado a pagar a título de preço, uma prestação anual, durante o mês 

de dezembro, de cada ano a que respeita. ----------------------------------------------------------------  

2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo ao período de 2012-05-

10 a 2013-05-09, assim como, os respetivos juros de mora. ------------------------------------------  

3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea g) do nº 1 artigo 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Retificação dos números de inscrições e descrições dos lotes nº 11 da 

Expansão I e lote nº 1 da Expansão II do Parque Empresarial do Cercal,  -------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo n.º 04-01.02/2011 do Serviço de Património. --------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
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PROPOSTA: UM – Proceder à retificação da inscrição do Lote nº 1 da Expansão II, na 

matriz e descrição na CRP - Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém, cujos 

registos são efetivamente, artigo matricial nº 3917 e descrição nº 1942/20080827. ---------------  

DOIS – Relativamente ao lote nº 11 da Expansão I, em virtude da alteração ao loteamento 

aprovada em 11 de agosto de 2011 o nº do artigo matricial 3916º originou um novo nº 

matricial artigo 4084º. ---------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: UM – Por se ter verificado a existência de um erro de escrita na 

deliberação da Câmara Municipal de 09 de junho de 2011 que aprovou a atribuição do lote nº 

11 da Expansão I e Lote 1 da Expansão II sitos no Loteamento Municipal do Parque 

Empresarial do Cercal, à GLOWOOD – INDÚSTRIA S.A.. -----------------------------------------  

DOIS - De acordo com o artigo 148º do Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de novembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/ 96, de 31 de janeiro. ---------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: GRUPO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE S. DOMINGOS  -----------------  

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

LOCALIZAÇÃO: S. Domingos -------------------------------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Informação nº 40/SAC/DCD/2013 com o Processo nº 08/SAC/DCD/2013 

do Serviço de Ação Cultural da Divisão de Cultura e Desporto. -------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves ------------------------------------------------   

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 607,50 € (seiscentos e sete 

euros e cinquenta cêntimos) para o Grupo de Animação Cultural de S. Domingos como forma 

de apoio às atividades a desenvolver em 2013. ---------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea u) do artigo 33 da Lei 75/2013, de 12 de setembro.  

2. O Grupo de Animação Cultural de S. Domingos é uma associação sem fins lucrativos com 

o objetivo de fomentar a promoção cultural, desportiva e recreativa dos seus associados e de 

toda a população da área geográfica onde se situa. -----------------------------------------------------  

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

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

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

Durante a reunião a respetiva Secretária 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 57º, nºs 3 e 4 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, sendo de seguida assinada por 

mim, Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço, Chefe da Divisão de 

Administração Geral e Financeira 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 dez minutos.-------------------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

A Secretária Substituta da Reunião 
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__________________________________________ 

 

 

 


