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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZ DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE  

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

Aos dez 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, José António 

Alves Rosado e Óscar Domingues Ramos Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária 

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

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. -----------------------------------  

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

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 

cinco, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com duas abstenções dos 

Senhores Vereadores José Rosado e Óscar Ramos, por não terem estado presentes. --------------  

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

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

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador Carlos 

Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Relatório da Evolução Orçamental do Município ----------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 

barra dois mil e treze. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

TOMAR CONHECIMENTO do Relatório da Evolução Orçamental do Município do 3º 

trimestre de 2013, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, documento que será dado 

como reproduzido em ata. ----------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de março de 2011. ----  

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

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 Presidente. -----------------------------------------------------------------  

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

75/2013, de 12 de Setembro, documento que será dado como reproduzido em ata. ---------------  

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba – revogação de deliberação --------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº 08/SAC/DCD/2013 da Divisão de Cultura e Desporto. -----------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Teresa Alves ------------------------------------------------   

PROPOSTA: Revogar a deliberação da Câmara Municipal do dia 03 de outubro de 2013 

referente a apoio ao GAC – Grupo de Animação Cultural de S. Domingos no montante de 

607,50 € para apoio às atividades a desenvolver em 2013. --------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Foi, por lapso, agendado e deliberado, na reunião de Câmara de 

03/10/2013 o assunto em referência o qual à luz da Lei nº 47/2005, de 29 de agosto que 

estabelece o regime de gestão limitada dos órgãos das autarquias locais e seus titulares, não 

poderia ser aprovada neste período de gestão. -----------------------------------------------------------  

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

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 57º, nºs 3 e 4 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 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 cinco minutos.-----------------------------------------------------------------

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

 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 

 


