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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DE VINTE E DOIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao vinte e dois dias do mês de Dezembro de dois mil e onze, 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 efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. --------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. --------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número 
quarenta e oito, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Décima Quarta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze.  --------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: -Aprovar a Décima Quarta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil 
e Onze/Dois Mil e Catorze, documento que será dado como reproduzido na acta. ----------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Onze/Dois Mil e Catorze. -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 
Dois Mil e Onze/Dois Mil e Catorze, documento que será dado como reproduzido na acta. ----  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Décima Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze.--------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Décima Quinta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze, 
documento que será dado como reproduzido na acta. --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Minuta do contrato da empreitada de reabilitação urbana de S. Francisco – 
Sector B-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01/08/05/DOME/2011. -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Empreitada de “Reabilitação Urbana 
de S. Francisco – Sector B”, a celebrar com a empresa “Vibeiras – Sociedade Comercial de 
Plantas, S.A”, documento que será dado como reproduzido na acta. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Em 25 de Novembro do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa “Vibeiras – Sociedade Comercial de 
Plantas, S.A., tendo o adjudicatário comprovado já a prestação da caução exigida. --------------  
2. Ao abrigo do disposto no nº 1 do artº 98 do Código dos Contrato Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 30/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 acta. ----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de posição para o arrendamento do espaço “B” destinado à 
instalação de comércio no Parque Central de Vila Nova de Santo André. --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.04-02 do ano de 2011 da Secção de Aprovisionamento e 
Património. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um- O espaço Comercial B - (reg. sob o artº 2746), destinado a Restauração e 
Bebidas (Simples), foi adjudicado aos Senhores Pedro Jorge Flores Baltazar Lopes e Rui 
António dos Santos Faria, por deliberação de Câmara de 15 de Setembro de 2011; --------------  
Dois – Aprovar a cedência de posição para a empresa Baltazar & Faria Lda., agora constituída 
e representada pelos mesmos, na qualidade de sócios gerentes, para o arrendamento do 
referido espaço comercial.----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 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.---------------  
Conforme o solicitado no requerimento, enviado pelos senhores Pedro Jorge Flores Baltazar 
Lopes e Rui António dos Santos Faria, datado de 9 de Dezembro de 2011. ------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AGILTRATA LDª. -----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Redução da garantia bancária n.º 0783.004952.693 da Caixa Geral de 
Depósitos, no valor de 984.200,00 €  (novecentos e oitenta e quatro mil e duzentos euros) 
- destinada a garantir a boa e regular execução das obras de urbanização - na 
importância de 175 900,00  € (cento e setenta e cinco mil e novecentos euros ) em 
conformidade com o andamento dos trabalhos, ficando cativo o valor de 808 300,00 € ( 
oitocentos e oito mil e trezentos euros). ----------------------------------------------------------------  
Redução da garantia bancária n.º 0783.005098.293/CGD cujo valor inicial era de 72 
823,95 € ( setenta e dois mil oitocentos e vinte e três euros e noventa e cinco cêntimos), 
referente ao pagamento fraccionado da Taxa Municipal de Urbanização , ficando cativo 
o valor de 41 369,95 € ( quarenta e um mil trezentos e sessenta e nove euros e noventa e 
cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Charra – Pinheiro da Carapinha – Santiago do Cacém. -----------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 31/2007 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística e requerimentos nº s 3018 de 30.09.2011 e 2866 de 15.09.2011. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA:1 - Aprovar a redução da garantia bancária n.º 0783.004952.693 da Caixa Geral 
de Depósitos, referente à execução das obras de urbanização no Loteamento sito em Charra, 
Pinheiro da Carapinha – Santiago do Cacém, cujo valor inicial era de 984.200,00 €  
(novecentos e oitenta e quatro mil e duzentos euros), ficando cativo o valor 808 300,00 € 
(oitocentos e oito mil e trezentos euros). -----------------------------------------------------------------  
2 - Aprovar a redução da garantia bancária n.º 0783.005098.293/CGD cujo valor inicial era de 
72 823,95 € (setenta e dois mil oitocentos e vinte e três euros e noventa e cinco cêntimos), 
referente ao pagamento fraccionado da Taxa Municipal de Urbanização, ficando cativo o valor 
de 41 369,95 € (quarenta e um mil trezentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco 
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Para garantir a boa e atempada execução das obras de urbanização do 
loteamento foi prestada a garantia bancária n.º 0783.004952.693 da Caixa Geral de Depósitos, 
no valor de 984.200,00 €  ( novecentos e oitenta e quatro mil e duzentos euros). -----------------  
 Na sequência do pedido de redução do valor da referida garantia deslocou-se ao local onde 
decorrem os trabalhos, uma comissão de vistorias a fim de examinar as obras de urbanização 
executadas, tendo concluído que tendo em conta os trabalhos executados se pode reduzir a 
caução no valor de 175 900,00 € (cento e setenta e cinco mil e novecentos euros), ficando 
cativo o valor de 808 300,00 € (oitocentos e oito mil e trezentos euros). ---------------------------  
Em conformidade com a alínea b) do nº 4 do art.º 54º do Decreto Lei 555/99, de 16/12 na 
actual redacção, considera-se que estão reunidas as condições para a redução da garantia 
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bancária no valor de 175 900,00 € (cento e setenta e cinco mil e novecentos euros), ficando 
cativo o valor de 808 300,00 € (oitocentos e oito mil e trezentos euros). ---------------------------  
2 – Em reunião de Câmara de 10.12.2009 foi deliberado aprovar o pagamento fraccionado da 
TMU em prestações trimestrais, no valor de 7 863,50 € (sete mil oitocentos e sessenta e três 
euros e cinquenta cêntimos), até ao termo de execução fixado no alvará. --------------------------  
A fim de caucionar o respectivo pagamento foi apresentada a garantia bancária n.º 
0783.005098.293/CGD cujo valor inicial era de 72 823,95 € (setenta e dois mil oitocentos e 
vinte e três euros e noventa e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------  
Atendendo a que já foram pagas quatro prestações, no valor de 31 454,00 € (trinta e um mil 
quatrocentos e cinquenta e quatro euros), deverá essa importância ser libertada, ficando cativo 
o valor de 41 369,95 € (quarenta e um mil, trezentos e sessenta e nove euros e noventa e cinco 
cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do Loteamento Municipal nº 04/2011 - 
Espadanal – Cercal do Alentejo-------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Espadanal – Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 4/2011 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento Municipal n.º 4/2011, área a 
desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o 
n.º 864/19930413 e inscrito na matriz sob parte do artigo 85.º, secção Q, da freguesia de 
Cercal do Alentejo, para constituição de 24 lotes, sendo o lote 1 destinado a equipamento de 
utilização colectiva, nomeadamente piscinas de ar livre, com edifícios de apoio e os restantes 
lotes destinados a habitação unifamiliar em banda, de acordo com a memória descritiva e 
planta síntese, documento que será dado como reproduzido na acta. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Dec. Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, na actual redacção, 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 nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------  
O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto Lei 
nº 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. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Director do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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 
 
 

__________________________________________ 
 


