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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 

DE DEZANOVE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE ----------------------------------  

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

Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, nesta cidade de Santiago do 

Cacém na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Álvaro dos Santos 

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

Santos, Vice-Presidente, Daniela Filipa Cópio Martins, Norberto Valente Barradas, Francisco 

Maria Carrajola de Sousa e Albano Joaquim Mestre Pereira, Vereadores, a fim de se efetuar a 

reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------   

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

Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Paulo Gamito. ------------------------------------------  

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

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

declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às onze horas. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

Gamito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Desconvocar a Reunião de Câmara de 26 de dezembro de 2013. ----------------  

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

REFERÊNCIA: Processo número cinco de dois mil e dois, do Gabinete de Apoio ao 

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

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

PROPOSTA: Desconvocar a Reunião de Câmara de 26 de dezembro de 2013, ficando 

agendada a próxima reunião para o dia 02 de janeiro de 2014. ---------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Décima Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 

Treze/Dois Mil e Dezasseis.   -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: - Aprovar a Décima Quinta Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil 

e Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que será dado como reproduzido em 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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Duas abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ASSUNTO: Décima Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 

Treze/Dois Mil e Dezasseis. -------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Décima Quinta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 

Dois Mil e Treze/Dois Mil e Dezasseis, documento que será dado como reproduzido em 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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Duas abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Décima Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze. -------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Aprovar a Décima Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Treze, 

documento que será dado como reproduzido em ata. --------------------------------------------------  

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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores Margarida Santos, Norberto Barradas e Albano Pereira, eleitos da CDU. ------------  

Duas abstenções dos Senhores Vereadores Daniela Martins e Francisco de Sousa, eleitos do 

PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém, a 

Petróleos de Portugal – Petrogal e várias entidades do Município ------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Processo nº14/SAC/DCD/2013 do Serviço de Ação Cultural da Divisão de 

Cultura e Desporto -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: UM: Aprovar a minuta de Protocolo de colaboração a estabelecer entre o 

Município de Santiago do Cacém e a empresa Petróleos de Portugal – Petrogal SA; -------------  

DOIS: Aprovar a minuta de Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município de 

Santiago do Cacém, a empresa Petróleos de Portugal – Petrogal SA e o conjunto de entidades 

do Minicípio, constantes da lista anexa à presente proposta, relativo a um apoio monetário 

para o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os fins que cada uma delas 

prossegue. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documentos que serão dados como reproduzido em ata. ----------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve 

ações de procura de apoios diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem 
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realizar atividades relevantes na área da preservação do ambiente e da qualidade de vida da 

população, das estruturas culturais e desportivas; ------------------------------------------------------  

DOIS: Tendo em atenção estes objetivos, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém procura 

cultivar um relacionamento entre as empresas que exercem a sua atividade na Zona 

Económica de Santiago do Cacém e a comunidade em geral, de modo a gerar-se um clima de 

entendimento, confiança e cooperação promovendo uma saudável inserção dessas empresas 

no espaço físico e social de Santiago do Cacém, tendo sempre em linha de conta o 

reconhecimento institucional e social pela qualidade do ambiente no município; -----------------  

TRÊS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém tem desenvolvido um conjunto 

significativo de apoios financeiros e logísticos a dezenas de associações de caráter cultural, 

desportivo, social e humanitário; --------------------------------------------------------------------------  

QUATRO: A empresa Petróleos de Portugal – Petrogal SA representa um papel fundamental 

na região, a nível económico, social e ambiental, e com reflexos muito significativos no 

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

De direito: De acordo com a alínea u) do artº33 da Lei 75/2013. ------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Transferência de verba para várias entidades do Município  --------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação número 54/SAC/DCD/2013 com o Processo nº 

14/SAC/DCD/2013 do Serviço de Ação cultural da Divisão de Cultura e Desporto. -------------  

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

PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para várias entidades do Concelho, relativa a 

um apoio monetário para o desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os fins que 

cada uma delas prossegue, a saber:------------------------------------------------------------------------  

- Associação Intervir.Com – 1.500,00€-------------------------------------------------------------------  

- Associação Ajagato – 2.500,00€ -------------------------------------------------------------------------  

- Associação Cultural de Santiago do Cacém – 250,00€ -----------------------------------------------  

- Casa de Jovens “o Farol” – 3.100,00€ ------------------------------------------------------------------  

- Clube Ornintológico do litoral Alentejano – 500,00€ ------------------------------------------------  

- Coral Harmonia – Sociedade Harmonia – 2.000,00€ -------------------------------------------------  

- Lions Club de Santiago do Cacém – 750,00€ ----------------------------------------------------------  

- Paróquia de Santiago do Cacém – 1.500,00€ ----------------------------------------------------------  

- Quadricultura Associação – 2.000,00€ -----------------------------------------------------------------  

- Quercus – 1.000,00€ ---------------------------------------------------------------------------------------  

- Estrela de Santo André – 2.500,00€ ---------------------------------------------------------------------  

- Juventude Atlético Clube – 1.400,00€ ------------------------------------------------------------------  

- União Sport Club – 2.500,00€ ---------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: De facto: UM: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém está 

empenhada no desenvolvimento equilibrado e progressivo do Concelho, tomando medidas 

que traduzem a sua efetiva preocupação pela defesa e preservação do ambiente e da qualidade 

de vida da população, das estruturas culturais e desportivas do concelho de Santiago do 

Cacém; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DOIS: A Câmara Municipal de Santiago do Cacém desenvolve ações de procura de apoios 

diretos ou indiretos às entidades e instituições que demonstrem realizar atividades relevantes e 

tem desenvolvido um conjunto significativo de apoios financeiros e logísticos a dezenas de 

associações de caráter cultural, desportivo, social e humanitário. ------------------------------------  
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TRÊS: A Sociedade Anónima Petróleos de Portugal – Petrogal S.A., (Petrogal) atribuiu ao 

Município de Santiago do Cacém (MSC) uma verba para apoio ao desenvolvimento de 

atividades culturais, desportivas e de solidariedade social do concelho, que veio proporcionar 

condições financeiras para que o MSC possa atribuir, no ano de 2013, um apoio financeiro de 

21.500,00€ (vinte e um mil e quinhentos euros) a diversas entidades, para que estas prossigam 

o desenvolvimento de atividades nas suas áreas de intervenção, contribuindo assim para o 

desenvolvimento social, cultural e desportivo do município. -----------------------------------------  

QUATRO: As Associações contempladas com o apoio, contribuem para o desenvolvimento, 

social, cultural e desportivo do município, através das inúmeras atividades que realizam ao 

longo do ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: Compete à Câmara Municipal, no âmbito do apoio a atividades de interesse 

municipal, apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, vide alínea u) do artigo 

33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovar proposta de alteração ao Plano de Urbanização de Santiago do 

Cacém (PUSC) e a abertura do período de discussão pública, pelo prazo de 22 dias, para 

recolha de sugestões e informações no âmbito do procedimento alteração iniciado por 

deliberação de câmara de 16/06/2011. -----------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Cidade de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------  

REFERÊNCIA: Processo n.º 01/DOGU/GPOT/2011 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1- Aprovar a proposta de alteração por adaptação, correção e retificação ao 

PUSC nos termos dos artigos 97.º e 97.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT), aprovado pelo DL-380/99 de 22/09, na sua atual redação. -------------------  

2- Abertura do período de discussão pública, pelo prazo de 22 dias, para recolha reclamações, 

observações ou sugestões sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito de 

respetivo procedimento de alteração, em conformidade com o disposto no artigo 77.º n.º 3 e 

n.º 4 do RGIT. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3- A abertura do período de discussão pública, será publicitado através de aviso a publicar no 

Diário da República (2.º série), divulgado através da comunicação social e da respetiva página 

eletrónica do município, com identificação dos locais onde se encontra disponível a proposta, 

ata da conferência de serviços, os demais pareceres emitidos pelas entidades intervenientes.--- 

FUNDAMENTOS: 1-As alterações que se propõem introduzir consistem:  ----------------------  

-Correção de lapsos de cálculo e erros materiais sobretudo ao nível da representação 

cartográfica; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

-Eliminação de todas as matérias que, à luz do disposto no artigo 91.º do RJIGT, apenas 

devem fazer parte do conteúdo material de um Plano de Pormenor (PP) e não de um PU; ------  

-Adaptação aos Decretos Regulamentares n.ºs 9/2009, 10/2009 e 11/2009, de 29 de maio; -----  

-Adaptação ao Plano Diretor Municipal (PDM) em vigor e ao Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE); ------------------------------------------------------------------------  

-Introdução do tema “riscos naturais e tecnológicos”, em articulação com o Plano Municipal 

de Emergência de Proteção Civil de Santiago do Cacém (PMEPCSC).  ----------------------------  

2- A proposta de alteração ao PUSC encontra-se em conformidade com disposto nos artigos 

93.º; 97.º;  97.º-A;  75.º-C; 77.º n.º 3 e 4; do RJIGT e artigo 33.º n.º 1 a) da Lei n.º  75/2013 de 

12 de setembro.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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3- Em Anexo:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 A proposta de alteração ao PUSC é composta por: ----------------------------------------------------  

a) Elementos fundamentais: --------------------------------------------------------------------------------  

i.Relatório de Fundamentação; --------------------------------------------------------------------  
  ii.Regulamento do Plano; ---------------------------------------------------------------------------------  

..iii. Planta de zonamento, à escala 1:5000; --------------------------------------------------------------  

..iv. Planta de condicionantes, à escala 1:5000; ---------------------------------------------------------  

b) Elementos complementares: ----------------------------------------------------------------------------  

  i. Relatório de fundamentação; ---------------------------------------------------------------------------   

  ii. Planta de enquadramento, à escala 1: 10 000; ------------------------------------------------------  

  iii. Planta de limite de zona e setor, à escala 1:5000; -------------------------------------------------  

  iv. Planta de qualificação funcional de solo, à escala 1:5000; ---------------------------------------  

  v. Planta de estrutura ecológica, à escala 1:5000; -----------------------------------------------------  

.. vi. Planta de Riscos e vulnerabilidades, à escala 1:5000; --------------------------------------------  

  vii. Planta de perímetro urbano (existente/proposto), à escala 1:5000;-----------------------------  

  viii. Planta de limite de zona e setor (existente/proposto), à escala 1:5000; -----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Apoio às freguesias do Município. ------------------------------------------------------  

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

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

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

PROPOSTA: Submeter à Assembleia Municipal a aprovação dos seguintes apoios às 

freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 

populações: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Apoio para Freguesias 

   (VALORES EM EUROS) 

JUNTAS Correntes Capital Total 

Abela 22.657 19.990 42.647 

Alvalade 33.058 27.390 60.448 

Cercal 50.913 30.760 81.673 

Ermidas  40.062 17.902 57.964 

Santo André  39.709 50.047 89.756 

São Francisco 22.956 9.314 32.270 

União Santiago 
Cacem,S.Cruz e 
S.Bartolomeu 92.782 55.781 148.563 

União São 
Domingos e 
Vale Agua 26.593 30.136 56.729 

TOTAL 328.730 241.320 570.050 

FUNDAMENTOS: De facto: ----------------------------------------------------------------------------  

1. As freguesias são entidades autárquicas que prestam, por excelência, serviços de 

proximidade às populações. --------------------------------------------------------------------------------  

2. Tal realidade acentua-se num Município como o de Santiago do Cacém, dada a sua 

extensão territorial e as diversas necessidades populacionais. ----------------------------------------  
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3. Estas autarquias recebem transferências da administração Central, manifestamente 

insuficientes para que possam fazer face aos custos inerentes aos já referidos serviços que 

prestam às populações que, inclusivamente, ora se viram alargados por força do Novo regime 

Jurídico das Autarquias Locais. ---------------------------------------------------------------------------  

4. Ainda que competisse à Administração Central que as transferências de verbas que realiza 

para as freguesias sejam ajustadas e proporcionais às competências conferidas. ------------------  

5. Importa garantir a continuidade da prossecução, promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das populações através das Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------  

6. Encontra-se previsto nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014 dotações que 

englobam os apoios ora em causa. ------------------------------------------------------------------------  

7. Propõe-se aprovar o apoio às freguesias de acordo com fundamentação de direito infra e 

conforme quadro anexo. ------------------------------------------------------------------------------------  

De direito: Artº 33 nº 1, alínea  ccc) e artº 25º  nº 1, alínea  j) da Lei 75/2013 de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Execução da Reabilitação da Rua Dr. Beja da Costa em Cercal do Alentejo 

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

REFERÊNCIA: Processo número vinte de dois mil e nove e informação número cento e 

trinta e dois de dois mil e treze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -----------------  

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

PROPOSTA: Um: - Aprovar a liberação de 15% do valor da garantia bancária, referente ao 

4º ano do período de garantia, sendo o valor da garantia a liberar de 1.904,92 € (mil 

novecentos e quatro euros e noventa e dois cêntimos). ------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: DE FATO: Um – Foi realizada dia 12-12-2013, a vistoria á obra em 

referência para efeitos de verificação de anomalias e dado que a mesma não continha 

anomalias imputáveis ao empreiteiro, estão assim reunidas as condições necessárias para a 

liberação da parcela correspondente á garantia bancária referente ao 4º ano do período de 

garantia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DE DIREITO: Art.º 3º e 4º do Decreto-Lei 190/2012 de 22 de agosto, Art.º 295º do Código 

dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro. ----------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Presidência do Conselho Local de Ação Social de Santiago do Cacém – Rede 

Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Inf. 159/DEASS/2013 -----------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: 1. Atualização do cargo de Presidência do Conselho Local de Ação Social de 

Santiago do Cacém para o mandato 2013 -2017, que é por inerência presidido pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém;  ---------------------------------------------  

2. Nomeação do representante da Câmara Municipal de Santiago do Cacém no Núcleo 

Executivo da Rede Social, a Técnica Superior da Divisão de Educação Ação Social e Saúde, 

Ana Isabel Nunes Calado. ----------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Artigo 24º e nº 2 do artigo 27 do Decreto Lei nº 115/2006, de 14 de 

junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do Loteamento Municipal n.º 6/2013 - 

Alteração ao Loteamento Municipal para Atividades de Lazer (Processo n.º 2/2007) – 

Zona Industrial Ligeira – Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal para Atividades de Lazer – Zona Industrial Ligeira 

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

REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 6/2013 da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano da alteração ao loteamento Municipal para 

Atividades de Lazer, sita em Zil - Vila Nova de Santo André, processo n.º 6/2013, prédios 

descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 01590/050292, 01600/140292, 

01604/140292 e 01605/140292 da freguesia de Santo André, e que consiste na divisão do lote 

1 em 2 lotes numerados como 1 e 4 e na redefinição dos usos de todos os lotes passando o lote 

1 a ter o uso de comércio/armazéns e os lotes 2, 3 e 4 os usos de 

comércio/serviços/indústria/armazéns. -------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 1, alínea a) do artigo 7.º, do Dec. Lei 555/99, de 16 de 

dezembro, na atual redação, as operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão 

isentas de licenciamento, sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara 

Municipal, de acordo com a alínea a) do n.º 3 do artigo 64 da Lei 169/99 de 18 de setembro, 

na atual redação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O período de discussão pública efetuada nos termos do disposto no artigo 77.º do Decreto Lei 

n.º 380/99 de 22 de setembro com as alterações do Decreto Lei 46/2009 de 20 de fevereiro, já 

decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------  

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 24/DOGU/SAU, de dois mil e treze, da Secção de 

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

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

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

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

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

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

ASSUNTO: Aquisição do Lote nº 53 do Loteamento Municipal da Zona IV em Santiago 

do Cacém -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOCALIZAÇÃO: Lote nº 53 do Loteamento Municipal da Zona IV – Santiago do Cacém 

REFERÊNCIA: Processo nº 249/DAGF/SAP/1998 sa Secção de Aprovisionamento e 

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

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

PROPOSTA: 1. Aprovar o pagamento aos senhores João Manuel Martins Madeira e Isabel 

Pereira Calado da importância de 406,14€ (quatrocentos e seis euros e catorze cêntimos), 
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como compensação pelo valor do IMT devido pela aquisição em Propriedade Plena do Lote nº 

53 do Loteamento Municipal da Zona IV em Santiago do Cacém, uma vez que, em 29 de 

janeiro de 1999 já tinham efetuado o pagamento do imposto municipal de SISA, relativo à 

mesma aquisição, não tendo a competente escritura de compra e venda sido celebrada, por 

motivos alheios aos adquirentes. --------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea g) 

do nº 1 do artigo 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013, 

de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ENTIDADE: MUNICÍPES DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  

ASSUNTO: Doação de peças ao Museu Municipal de Santiago do Cacém--------------------  

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

REFERÊNCIA: Informação nº 32/DCD/MM/2013 ---------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao munícipe Fernando Henriques Lopes Jordão, a doação 

ao Museu Municipal de um rádio emissor recetor do princípio do século XX. --------------------  

FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 

salvaguarda do património do concelho.  ----------------------------------------------------------------  

2. O Museu Municipal de Santiago do Cacém possui no seu acervo um rico e diversificado 

espólio fruto de várias doações. ---------------------------------------------------------------------------  

3. Ao abrigo do disposto na alínea j) do nº 1 do artigo 33 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

dada a importância para o enriquecimento das coleções do Museu Municipal. -------------  

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

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SANTIAGO DO CACÉM-------------------  

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

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

REFERÊNCIA: Informação nº 49/SAC/DCD/2013 com o Processo nº 09/SAC/DCD/2013 

do Serviço de Ação Cultural da Divisão Sócio Cultural. ----------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 500,00€ (quinhentos euros) 

para a Associação Cultural de Santiago do Cacém como forma de apoio às atividades a 

desenvolver em 2013 e apoio às obras de recuperação da sede da associação. ---------------------  

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

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

2. A Associação Cultural de Santiago do Cacém é uma associação sem fins lucrativos que 

desenvolve um importante trabalho no seio da comunidade onde está inserida. -------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: Serviço de Refeições na EB de Cruz de João Mendes – Transferência de 

verba para pagamento de acompanhamento e limpeza na sala de refeições – Ano Letivo 

2013/2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Sr. 23.1.3 da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde – Informação nº 

175/DEASS/2013 de 25/11/2013--------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Transferir uma verba no valor total de 790,35 € (setecentos e noventa euros 

e trinta e cinco cêntimos) para a Associação Jovem de Festas da Cruz de João Mendes 

destinada a assegurar o acompanhamento dos alunos nos almoços e a limpeza da sala de 

refeições da EB de Cruz de João Mendes; ---------------------------------------------------------------  

2. Que a verba seja transferida em três tranches, a ocorrer em dezembro de 2013, abril e junho 

de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

FUNDAMENTOS: 1. Artigo 7º do Decreto – Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro, alínea hh) 

do número 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------  

2. Dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos da EB de Cruz de João Mendes, 

que teve início em 13 de maio de 2009. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

ASSUNTO: ComissãoTécnica no âmbito do Regulamento de Apoio para a Realização de 

Obras em Habitações de Indivíduos e Fanmílias em situação de Comprovada Carência 

Económica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

REFERÊNCIA: Inf.154/DEASS/2013, com o processo 24.1 do Serviço de Ação Social e 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Norberto Barradas --------------------------------------------  

PROPOSTA: 1. Aprovar a alteração à Comissão Técnica do Regulamento de Apoio para a 

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

Carência Económica, aprovada por deliberação de 12 de março 2009, que passa a ter a 

seguinte constituição: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente da Comissão Técnica – Vereador Norberto Valente Barradas-------------------------  

1º Vogal – Chefe da Divisão de Educação, Ação Social e Saúde, Robertina Pinela, que 

substituirá o Presidente da Comissão nas suas faltas ou impedimentos; ----------------------------  

2º Vogal – Técnica Superior da Divisão de Educação Ação Social e Saúde, Filomena Marquês 

Martins; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3º Vogal – Técnica Superior da Divisão de Gestão Urbanística, Ana Malão; ----------------------  

4º Vogal – Assistente técnico da Divisão de Gestão Urbanística, Leonel Silva. -------------------  

Suplentes: - Técnica Superior da Divisão de Educação Ação Social e Saúde, Ana Isabel 

Nunes Calado; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Técnica Superior da Divisão Jurídica, Drª Fátima Aires Ramusga; --------------------------------  

- Assistente Técnico da Divisão de Projeto Municipal, Carlos Manuel Gil de Sousa. ------------  

FUNDAMENTOS: 1. Os atos administrativos são passiveis de alteração nos termos do artigo 

147º do Código do Procedimento Administrativo; -----------------------------------------------------  

2. A análise das candidaturas, no âmbito do Regulamento de Apoio para a Realização de 

Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 

Económica, é efetuada pela Comissão Técnica, criada ao abrigo do nº 1 do artigo 7º do 

referido Regulamento; --------------------------------------------------------------------------------------  

3. De acordo com a inf. 154/DEASS/2013, com o processo 24.1 do Serviço de Ação Social e 

Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 
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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 onze horas e cinquenta e cinco minutos.-------------------------------------------------

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

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

__________________________________________ 

 

 

O Secretário da Reunião 

 

 

__________________________________________ 

 

 


