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6 de Maio
Primeira Revisão ao Orçamento da 

Despesa/Receita de Dois Mil e Dez
A Câmara Municipal deliberou apro-

var a Primeira Revisão ao Orçamento 
da Despesa/Receita de Dois Mil e Dez 
e submeter à Assembleia Municipal.

Primeira Revisão ao Plano Pluria-
nual de Investimentos Dois Mil e Dez 
Dois Mil e Treze

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Primeira Revisão ao Plano Pluria-
nual de Investimentos Dois Mil e Dez 
Dois Mil e Treze.

Submeter a Primeira Revisão ao 
Plano Plurianual de Investimentos Dois 
Mil e Dez/Dois Mil e Treze à Assem-
bleia Municipal.

Imputação ao Município das Des-
pesas com Pessoal da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral 
(CIMAL)- Primeira Alteração ao 
Mapa de Pessoal 2010

A Câmara Municipal deliberou apro-
var  a imputação da primeira Altera-
ção ao mapa de pessoal 2010, da 
parte correspondente ao Município de 
Santiago do Cacém, no montante de 
14.099,00€ (Catorze mil e noventa e 
nove euros), equivalente a um quinto 
do total, de acordo com as delibera-
ções dos órgãos da CIMAL, e subme-
ter a aprovação da Assembleia Muni-
cipal.

Protocolo de Colaboração com o 
Instituto Nacional de Estatística 

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a Minuta de Protocolo em 
substituição de protocolo existente 
assinado em 15 de Outubro de 
1999, que tem por objecto especifi-
car as formas de colaboração entre 
o Instituto Nacional de Estatística e 
o Município de Santiago do Cacém, 
com vista à construção e actualiza-
ção de uma infra-estrutura geográfica 
de suporte à realização de operações 
estatísticas de recolha de dados no 
âmbito do Sistema Estatístico Nacio-
nal (SEN), designadamente as ope-
rações de natureza censitária, bem 
como a implementação e manuten-
ção de um sistema digital de georre-
ferenciação, de acordo com as espe-
cificações estabelecidas pelo INE. 

Abertura de Hasta Pública para 
venda de prédio urbano

A Câmara Municipal deliberou efec-
tuar procedimento por Hasta Pública 
para venda em propriedade plena do 
prédio urbano, destinado a serviços, 
sito na Rua Gago Coutinho, nº 4, em 
Santiago do Cacém;

Aprovar as condições da hasta 
pública e as condições especiais, apli-
cáveis ao edifício, que visam regular as 
intervenções construtivas no mesmo. 
Efectuar a hasta pública na reunião da 
Câmara Municipal do dia 17 de Junho 
de 2010, pelas 10,30 horas.

Concurso Público para Requalifi-
cação dos Eixos Urbanos Estruturan-
tes – Lista de Erros e Omissões

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a prorrogação do prazo para apre-

sentação das propostas e o aviso de 
prorrogação de prazo.

Aprovar o aditamento ao programa 
de procedimento, e caderno de encar-
gos anexos. Aprovar a lista de erros e 
omissões aceite e respectivo mapa de 
quantidades final a colocar a concurso.

Aprovar o orçamento devidamente 
rectificado.

Aprovar a alteração do valor base 
decorrente da modificação do mapa 
de quantidades, sendo o novo preço 
base de 1.008.000,00€ (um milhão 
e oito mil euros), acrescido de IVA, 
(50.400,00 €), que perfaz um valor 
total de 1.058.400,00 € (um milhão 
e cinquenta e oito mil e quatrocentos 
euros)

Reabilitação da E.M. 526 em Alva-
lade – Suspensão dos Trabalhos

A Câmara Municipal deliberou rati-
ficar o acto administrativo praticado 
pelo Sr. Presidente da Câmara Muni-
cipal de 30-04-2010 para a suspensão 
dos trabalhos pelo período de um mês 
(03-05-2010 a 30-05-2010).

Colaboração de Manuel Rui Azi-
nhais Nabeiro, Lda 

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar e agradecer o donativo em dinheiro 
no valor de 600€ (seiscentos euros), 
de Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda, 
destinado a apoiar a realização do 
evento “concerto com Skalibans” no 
âmbito da “Quinzena da juventude”. 
Este apoio é feito com espírito de 
liberalidade associando-se assim, 
aquela empresa à realização cultural 
referida. 

Recrutamento de 2 trabalhado-
res para ocupação de 2 postos de 
trabalho, previstos e não ocupados 
no mapa de pessoal, na carreira/
categoria de Assistente Operacional 
(Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais), em regime de 
contrato por tempo indeterminado 

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder á abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação 
de 2 postos de trabalho, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal, 
na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Condutor de Máquinas 
Pesadas e Veículos Especiais), em 
regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, para a acti-
vidade de Condução de Viaturas/
Máquinas/Equipamentos, na Divisão 
de Ambiente e Saneamento Básico e 
Divisão de Obras Municipais e Equi-
pamento.

Acção Social Escolar – 2009/2010 
Auxílios Económicos: Livros,  Mate-
rial Escolar e Apoio Alimentar – 
Agrupamento de Escolas de San-
tiago do Cacém e Agrupamento de 
Escolas de Santo André

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir os escalões e respectivas com-
participações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-
Escolas e aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico.

Transferir para os Agrupamentos 
as verbas para aquisição de livros 
e material escolar, destinados aos 
alunos carenciados – escalão A e B, 
constantes nas listagens anexas, a 
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saber: Agrupamento de Santiago do 
Cacém 75,00 € (setenta e cinco euros) 
e Agrupamento de Santo André 37,50 
€ (trinta e sete euros e cinquenta cên-
timos) sendo o valor total de 112,50 € 
(cento e doze euros e cinquenta cên-
timos).

Definição de preço a cobrar pela 
atribuição de compostores para 
implementação de projecto-piloto de 
compostagem doméstica no âmbito 
da comemoração do Dia do Ambiente

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a disponibilização de compostores 
para a implementação de projecto-
piloto de compostagem doméstica 
no âmbito da comemoração do Dia 
do Ambiente, mediante candidatura 
prévia e até ao limite dos 100 (Cem) 
equipamentos, fixando o preço de 
venda em 5,00 €.

Instalações para as oficinas e para 
apoio ao pessoal da Câmara Munici-
pal de Santiago do Cacém 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o projecto e a abertura de proce-
dimento com vista à concretização 
das instalações municipais. O projecto 
agora apresentado, corresponde a 
uma primeira fase do processo, ou 
seja, refere-se aos trabalhos de:

- Construção/montagem de todos 
os elementos pré-fabricados;

- Montagem de todo o sistema de 
cobertura em painéis sandwich e de 
palas sombreadoras;

- Montagem/aplicação de vãos de 
janelas e portas;

- Revestimentos interiores, incluindo 
pinturas;

- Execução das redes de abasteci-
mento de água, de drenagem de águas 
residuais e pluviais e sistema de pro-
dução de água quente sanitária;

- Assentamento/aplicação de equi-
pamentos sanitários, bem como de 
tecto falso;

Actividade de Educação Ambien-
tal para Praias – Visita à Lagoa de 
Santo André para conhecer a sua 
Biodiversidade

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da actividade de Educação 
Ambiental, que a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém promoveu, com o 
apoio do Instituto da Conservação da 
Natureza, nos dias 15 e 20 de Abril do 
corrente ano, no âmbito da Candida-
tura à Bandeira Azul 2010, dirigida aos 
seniores das Instituições e Projectos 
do concelho, no Monte do Paio.

Santa Casa da Misericórdia de 
Santiago do Cacém

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da isenção do pagamento 
de Taxas para emissão do Alvará de 
Construção e Alvará de Autorização de 
Utilização.

A Santa Casa da Misericórdia é 
uma instituição particular de soli-
dariedade social cuja natureza, nos 
termos do Decreto-Lei 119/83 de 
25/02 na redacção em vigor (Estatuto 
das IPSS’S), artigo 8.º equipara auto-
maticamente a pessoas colectivas de 
utilidade pública.

Arrendamento de uma parcela de 
terreno em Alvalade

A Câmara Municipal deliberou apro-
var as alterações acordadas com a 
empresa SIRESP – Gestão de Redes 
Digitais de Segurança e Emergência, 
S.A., relativas à minuta do contrato a 
celebrar referente à cedência de uma 
parcela de terreno, junto ao recinto do 
depósito de água em Alvalade, desti-
nada à instalação de uma antena de 
comunicações das diversas forças e 
serviços de emergência e segurança.

Aprovar a Minuta do Contrato.

Transmissão do lote n.º 5 do Lote-
amento Municipal da Avenida

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar os senhores Helena Rute Lima 
Carraça e João Carlos Teixeira de Brito 
Mendes a transmitir o lote nº 5 do 
Loteamento Municipal da Avenida, sito 
em Alvalade Sado, descrito na C.R.P. 
sob a ficha nº 1170/20050614 da fre-
guesia de Alvalade e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 2045º para 
os senhores Teresa Margarida Matos 
Lampreia e Nuno Miguel Costa Gon-
çalves, devendo o valor da transmis-
são não ser superior ao valor de venda 
da Câmara Municipal, no montante de 
25.400,00€ (vinte e cinco mil e qua-
trocentos euros). Manter a reserva de 
propriedade. Deve o requerente apre-
sentar no prazo de 30 dias, após a 
celebração da respectiva escritura de 
compra e venda, cópia da mesma no 
Serviço de Património.

Loteamento Municipal n.º 3/2010 
A Câmara Municipal deliberou apro-

var a alteração ao Loteamento Munici-
pal n.º 3/2010 e propor à Assembleia 
Municipal a desafectação de uma 
parcela de terreno do domínio público 
Municipal para ampliação da área do 
lote 8 e propor à Assembleia Munici-
pal a desafectação de uma parcela de 
terreno do domínio público Municipal 
para ampliação da área do lote 8.

Decisão final de indeferimento do 
processo de alteração do loteamento 

n.º 23/2007, titulado por Isaura 
Maria Matos Silva

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a decisão final de indeferimento do 
processo de alteração do loteamento 
n.º 23/2007, titulado por Isaura Maria 
Matos Silva. 

20 de Maio
Ajuda à reconstrução da Madeira – 

Agradecimento
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento da carta remetida pela Cruz 
Vermelha Portuguesa – Delegação 
da Madeira, a agradecer o apoio da 
Câmara Municipal na transferência 
de uma verba de 500€ para ajuda à 
reconstrução da Madeira.

Agradecimento – Horários dos 
Transportes Escolares

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da carta enviada pela Escola 
Secundária Padre António Macedo a 
agradecer à Câmara Municipal pelas 
diligências que efectuou para solucio-
nar o problema do horário dos trans-
portes dos alunos que frequentam a 
ESPAM. 

Conferência Turismo, Ambiente e 
Biodiversidade

A Câmara Municipal tomou conheci-
mento da Conferência sobre Turismo, 
Ambiente e Biodiversidade, promovida 
pela Turismo do Alentejo Litoral por 
ocasião do Ano Internacional da Biodi-
versidade, a qual terá lugar no próximo 
dia 28 de Maio de 2010 em Tróia. 

Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Santo André 

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de uma verba 
no valor de 6.593,83 € (seis mil qui-
nhentos noventa e três euros, oitenta 
e três cêntimos), referente ao custo de 
seguros de viaturas, da Associação 
de Bombeiros Voluntários de Santo 
André.

Reabilitação da E.M. 526 em Alva-
lade – Revisão de Preços Provisória

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Cálculo da Revisão de Preços 
Provisória - Valor total de 2.758,76 € 
(Dois mil setecentos e cinquenta e oito 
euros e setenta e seis cêntimos).

Concurso Público para Requalifi-
cação e Valorização do Parque Cen-
tral 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura do procedimento por 
Concurso Público, com um custo 
estimado de 913.740,00€ (Nove-

centos e Treze Mil Setecentos e 
Quarenta Euros), acrescido de IVA, 
(45.687,00 €), que perfaz um valor 
total de 959.427,00 € (Novecentos e 
Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e 
Vinte e Sete Euros), para Requalifica-
ção do Parque Central de Vila Nova de 
Santo André.

Aprovar o anúncio, programa de 
procedimento e caderno de encargos, 
que se juntam em anexo.

Aprovar o seguinte júri sendo cons-
tituído por três membros efectivos 
e dois suplentes, de entre os quais 
nomeado um Presidente do Júri.

JÚRI DO PROCEDIMENTO
Presidente: Eng. ª Ana Vilas Boas.
Membros Efectivos: 1º- Arq.ª Espe-

rança Patrício,   2º- Dra. Ana Zorrinho
Membros Suplentes: 1º- Eng.º Antó-

nio Tojinha., 2º- Dra. Fátima Ramusga
Aprovar a delegação de compe-

tências no Júri do procedimento para 
resposta aos pedidos de esclareci-
mentos solicitados pelos interessados 
no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos.

Concurso Público para Requali-
ficação dos Eixos Urbanos Estrutu-
rantes – Prorrogação de prazo para 
apresentação das propostas

A Câmara Municipal deliberou rati-
ficar o acto administrativo praticado 
pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, de 18-05-2010, para a 
aprovação da prorrogação de prazo 
para apresentação das propostas por 
mais 23 dias a contar da data de envio 
do aviso de prorrogação de prazo para 
Diário da Republica, e o respectivo 
aviso de prorrogação de prazo.

Sistema integrado de gestão e 
avaliação do desempenho na Admi-
nistração Pública – SIADAP - Objec-
tivos estratégicos, enquadrados 
nas Grandes Opções do Plano para 
2010 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var os seguintes objectivos estratégi-
cos do Município, enquadrados nas 
Grandes Opções do Plano para o ano 
2010:

- Apostar no investimento;
- Enriquecer a vida das pessoas e 

garantir o futuro das jovens gerações;
- Garantir maior qualidade e eficiên-

cia do Serviço Público;
- Promover processos de valoriza-

ção dos trabalhadores.

Manutenção e aquisição de licen-
ciamento de software Microsoft

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de concurso público 
urgente, para aquisição dos serviços 
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de manutenção de licenciamento de 
software Microsoft (Microsoft Enter-
prise Agreement), do Município de 
Santiago do Cacém, pelo período de 
3 anos.

Aprovar o Programa de Concurso 
e o Caderno de Encargos, conforme 
documentos em anexo.

Visita à Casa das Histórias de 
Paula Rego e ao Museu Gulbenkian 
– agradecimento

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do agradecimento feito à 
Câmara Municipal pela Associação 
Cultural de Santiago do Cacém relativo 
à cedência de transporte para a visita 
mencionada em epígrafe.

Doações à Biblioteca Municipal 
Manuel José “do Tojal” – Santo 
André no ano de 2010 (mês de Abril)

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar e agradecer aos doadores os docu-
mentos oferecidos à Biblioteca Muni-
cipal de Santo André: Maria Manuela 
Franco 25 livros, Fernando Pereira 37 
VHS´s, Corina Pires 8 livros, Auzenda 
Neves Pereira 83 livros, Helena Mar-
ques 20 livros, Luis Deus 44 livros, 
Maria Antónia Gonçalves 16 livros.

Comemorações do Dia Mundial da 
Criança 2010 – Programa

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do programa para a come-
moração do Dia Mundial da Criança 
2010 que se realizará nos dias 1 e 2 de 
Junho do corrente ano e estimativa de 
custos que se prevê ser de 4.800,00 
€ (quatro mil e oitocentos euros) com 
IVA incluído. 

Comemorações do Dia Mundial da 
Criança 2010 – Apoio à iniciativa

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 4.700,00€ 
(quatro mil e setecentos euros) para 
a AJAGATO (Associação Juvenil 
Amigos do Gato) referente à organi-
zação da iniciativa para comemorar o 
Dia Mundial da Criança que se reali-
zará nos dias 1 e 2 de Junho de 2010.

AJAGATO – Associação  Juvenil 
Amigos  do GATO

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 7000,00€ 
(sete mil euros) para a Associação 
Juvenil Amigos do Gato, sendo:

5.500€ (cinco mil e quinhentos 
euros) como forma de apoio à 11ª 
Mostra de Teatro de Santo André;

1.500,00€ (mil e quinhentos euros) 
para pagamento de custos inerentes à 
apresentação da peça – “Elisabeth´s 
last Stand” – Nola Rae no Auditório 
Municipal António Chainho.

Valor de ingresso para espectá-
culo de Cristina Branco

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o valor de 5.00€ para ingresso no 
Concerto de Cristina Branco, a realizar 
no Auditório Municipal António Chai-
nho, no dia 22 de Maio do ano em 
curso.

Transferência de verba para 
Somos Jovens – Associação Juvenil 
do Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou 
Transferir uma verba no montante de 
500€ (quinhentos euros) para apoio 
às actividades a realizar no ano em 
curso, consoante plano de activida-
des.

Transferir uma verba no montante 
de 500€ (quinhentos euros) como 
apoio pontual numa actividade que 
teve lugar no dia 27 de Março, no 
âmbito da Quinzena da Juventude.

Transferência de verba para o 
Grupo Desportivo Leal Soneguense – 
VI passeio equestre

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no valor 
de 150,00 Euros (cento e cinquenta 
euros) para o Grupo Desportivo Leal 
Soneguense, como apoio na organiza-
ção do VI Passeio Equestre.

Bolsas de Estudo 2009/2010 – 
Aprovação das Listas Definitivas das 
Primeiras Candidaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var as Listas Definitivas das Primei-
ras Candidaturas a Bolsa de Estudo 
para o ano lectivo 2009/2010 que se 
anexam, das quais decorre a atribui-
ção de 19 bolsas de estudo, sendo o 
seu valor mensal de 130,00 € (cento e 
trinta euros) e o período a considerar 
de Outubro de 2009 a Julho de 2010.

O pagamento das mesmas deverá 
ser efectuado após informação dos 
bolseiros sobre o recebimento de 
outras Bolsas de Estudo e do seu valor 
mensal.

Valor total a cabimentar: 24.700,00 
€ (vinte e quatro mil e setecentos 
euros).

Acção Social Escolar – 2009/2010 
- Auxílios Económicos: Livros,  Mate-
rial Escolar e Apoio Alimentar – 
Agrupamento de Escolas de Cercal 
do Alentejo e Agrupamento de Esco-
las de Santo André

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir os escalões e respectivas com-
participações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-
Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico. 

Transferir para os Agrupamentos 
as verbas para aquisição de livros 

e material escolar, destinados aos 
alunos carenciados – escalão A e B, 
a saber: Agrupamento de Santo André 
112,50 € (cento e doze euros e cin-
quenta cêntimos) sendo o valor total 
de 112,50 € (cento e doze euros e cin-
quenta cêntimos).

Acção Social Escolar – 2009/2010 
- Auxílios Económicos: Livros, 
Material Escolar e Apoio Alimentar 
– Agrupamento de Escolas de Alva-
lade, Agrupamento de Escolas de 
Cercal do Alentejo e Agrupamento de 
Escolas de Santo André

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir os escalões e respectivas com-
participações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-
Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico.

Transferir para os Agrupamentos 
as verbas para aquisição de livros 
e material escolar, destinados aos 
alunos carenciados – escalão A e B, 
a saber: Agrupamento de Alvalade 
50,00 € (cinquenta euros), Agrupa-
mento de Cercal do Alentejo 37,50 € 
(trinta e sete euros e cinquenta cên-
timos) Agrupamento de Santo André 
100,00 € (cem euros) sendo o valor 
total de 187,50 € (cento e oitenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos).

Celebração de Contrato de Presta-
ção de Serviços

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar a celebração de contrato de pres-
tação de serviços, para assegurar o 
serviço de limpeza de praias.

Desistência de aquisição do lote 
nº 109 do Loteamento Municipal da 
Costa de Santo André

A Câmara Municipal deliberou con-
siderar sem efeito a atribuição do Lote 
n.º 109, do Loteamento Municipal 
da Costa de Santo André, inscrito na 
matriz sob o artigo 3 591º, da fre-
guesia de Santo André, atribuído por 
Concurso Público de 5 de Fevereiro 
de 2009, ao senhor Hélder Manuel 
Morais de Matos.

Que seja devolvida a importância 
de 3.036,00 € (Três mil e trinta e seis 
euros), referente ao pagamento de 10 
% do valor do lote já pago.

Aquisição da habitação número 
catorze do Bairro dos Dezasseis Fogos

A Câmara Municipal deliberou 
vender em propriedade plena o prédio 
urbano correspondente à habitação 
número catorze do Bairro dos Dezas-
seis Fogos em Alvalade, inscrito na 
matriz sob o artigo 961º, fracção “A” 
da freguesia de Alvalade, à senhora 
Alexandra Carvalho, uma vez que o 
contrato de arrendamento foi cele-

brado com o seu pai, o senhor Joa-
quim Alberto, já falecido, e tendo em 
conta que a senhora Alexandra Car-
valho sempre viveu na referida habi-
tação.

Efectuar a venda pelo preço de 
22.297,47€ (vinte e dois mil duzentos 
e noventa e sete euros e quarenta e 
sete cêntimos).

Processo de licenciamento higio-
sanitário para venda de pão e produ-
tos afins em unidade móvel - Viatura 
81-IN-15, Isotérmica

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar a venda de pão e produtos afins 
em unidade móvel e conceder o res-
pectivo alvará, de acordo com o auto 
de vistoria elaborado pela Delegação 
de Saúde no qual consta que à data da 
vistoria o veículo reunia as condições 
para o exercício da actividade.

Processo de licenciamento higio-
sanitário para venda de pão e produ-
tos afins em unidade móvel – Viatura 
81-IN-38, Isotérmica

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar a venda de pão e produtos afins 
em unidade móvel e conceder o res-
pectivo alvará, de acordo com o auto 
de vistoria elaborado pela Delegação 
de Saúde no qual consta que à data da 
vistoria o veículo reunia as condições 
para o exercício da actividade.

Transferência de verba para a 
Junta de Freguesia do Cercal do 
Alentejo

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de verba para 
a Junta de Freguesia do Cercal do 
Alentejo, no valor de 1.000,00€ (Mil 
euros), para compensação dos encar-
gos dos trabalhos efectuados numa 
moradia da Câmara Municipal, onde 
reside o agregado familiar da D. Maria 
de Fátima da Conceição Dias

Transferência de verba para a 
Junta de Freguesia de Alvalade

A Câmara Municipal deliberou Apro-
var a transferência de verba no valor 
de 632.90€ (Seiscentos e trinta e dois 
euros e noventa cêntimos), para a 
Junta de Freguesia de Alvalade para 
compensação dos encargos dos tra-
balhos efectuados na moradia onde 
reside a família do Sr. José António 
Pinto do Nascimento, mediante apre-
sentação de justificação de despesas.

27 de Maio
Falecimento de António Elias Simões
A Câmara Municipal tomou conhe-
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cimento da carta de agradecimento 
enviada pela Família de António Elias 
Simões relativamente ao assunto em 
epígrafe.

Plano de Gestão de Risco de Cor-
rupção e Infracções Conexas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Plano de Gestão de Risco de 
Corrupção e Infracções Conexas.

Festa dos Vizinhos 2010, em Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba de 800€ (oitocentos 
euros) para a Junta de Freguesia de 
Santo André para apoio a despesas 
inerentes à organização da 5ª Edição 
da Festa dos Vizinhos.

Reabilitação Urbana de S. Fran-
cisco – Sector D – 1ª Revisão de 
Preços Provisória

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o cálculo da 1ª revisão de preços 
provisória no valor de 7.789,84 € 
acrescido de IVA (389,50 €), que 
perfaz um total de 8.179,34 € (oito mil 
cento e setenta e nove euros e trinta e 
quatro cêntimos).

Concurso Público para Requalifi-
cação Urbana dos Bairros da Ata-
laia, Azul e Pôr-do-Sol A Câmara 
Municipal deliberou aprovar a pror-
rogação de prazo para apresentação 
das propostas e respectivo aviso. 
Aprovar o aditamento ao programa 
de procedimento.

Ratificação da assinatura do Pro-
tocolo de Parceria entre o Município 
de Santiago do Cacém e a Freguesia 
de Alvalade

A Câmara Municipal deliberou rati-
ficar a assinatura do Protocolo de 
Parceria entre o Município de Santiago 
do Cacém e a Freguesia de Alvalade, 
que suporta a candidatura da Ope-
ração “Centro Histórico em espaço 
rural: Alvalade” aprovada para candi-
datura a co-financiamento comunitá-
rio na reunião da Câmara Municipal de 
2010/05/12.

Acção Social Escolar – 2009/2010
Auxílios Económicos e Apoio Ali-

mentar – Agrupamento de Escolas 
de Santo André

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação de Câmara 
Municipal de 2010.04.15, relativa ao 
assunto em epígrafe no sentido de 
atribuir escalão A ao aluno da EB 1 
nº 1 de Santo André, assim como a 
verba de 37,50 € (trinta e sete euros 
e cinquenta cêntimos) diferença entre 

a verba respeitante ao Escalão A e o 
Escalão B.

Recrutamento de 1 trabalhador 
para ocupação de 1 posto de traba-
lho, previsto e não ocupado no mapa 
de pessoal, na carreira/categoria de 
Técnico Superior (Engenheiro Flo-
restal), em regime de contrato por 
tempo determinado 

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder à abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de 
1 posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, na car-
reira/categoria de Técnico Superior 
(Engenheiro Florestal), em regime de 
contrato de trabalho por tempo deter-
minado, para a actividade de Estudo, 
Planeamento e Projecto, no Serviço 
Municipal de Protecção Civil.

Desistência de aquisição do lote 
nº 110 do Loteamento Municipal da 
Costa de Santo André

A Câmara Municipal deliberou Con-
siderar sem efeito a atribuição do Lote 
n.º 110, do Loteamento Municipal 
da Costa de Santo André, inscrito na 
matriz sob o artigo 3 592º, da fre-
guesia de Santo André, atribuído por 
Concurso Público de 5 de Fevereiro 
de 2009, ao senhor Alexandre Miguel 
Peres Letria Dias.

Que seja devolvida a importância 
de 3.036,00 € (três mil e trinta e seis 
euros), referente ao pagamento de 10 
% do valor do lote já pago.

Alteração do objecto do direito de 
superfície - Lote nº 2, da Zona de 
Industria Ligeira

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alteração do objecto do direito de 
superfície sobre o Lote n.º 2 da Zona 
de Industria Ligeira, descrito na C.R.P. 
sob a ficha n.º 02728/190495, da fre-
guesia de Santo André, de “Oficina de 
Belas Artes” para “Comércio, Serviços 
e Artesanato”.

Projecto de Requalificação da 
Praça D. Manuel I – Alvalade

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alteração à distribuição dos 
valores das várias especialidades do 
projecto de Requalificação da Praça 
D. Manuel I, em Alvalade, mantendo 
o valor de 100.000€, da estimativa 
orçamental aprovado em reunião da 
câmara de 13-05-2010.

Índice Sintético de Desenvolvi-
mento Regional 2007

A Câmara Municipal deliberou no 
que respeita ao Índice de Coesão que 
a Câmara Municipal:

a) Desenvolva todos os esforços 

no sentido de, no âmbito da sua com-
petência, tudo fazer para melhorar os 
níveis de inclusão e de diminuição das 
desigualdades intramunicipais;

b) No âmbito da Rede Social, exorte 
as várias instituições que a integram a 
serem mais proactivas e mais eficazes 
na prossecução daqueles objectivos, 
de acordo com a esfera de competên-
cia de cada uma;

c) Promova o agendamento desta 
matéria para a próxima reunião da Pla-
taforma Supraconcelhia do Alentejo 
Litoral, para discussão e sensibiliza-
ção dos seus membros.

No que respeita ao Índice de Quali-
dade Ambiental que a Câmara Muni-
cipal:

d) Manifeste junto das entidades 
competentes em termos orgânicos e 
em razão da matéria a grande preo-
cupação do Município com a situação 
identificada;

e) Procure saber quais as suas 
reais implicações em termos de saúde 
pública;

f) Identifique o que está a ser feito 
ou se tenciona fazer para inverter a 
situação que, como se comprova pela 
posição da Grande Lisboa, não tem de 
ser uma fatalidade.

No que respeita a uma abordagem 
Sub-regional que a Câmara Municipal:

g) Promova o agendamento do 
assunto nos órgãos da CIMAL para 
que estes se possam debruçar sobre 
ele numa perspectiva supramunici-
pal.

7 de Junho
Quinta Alteração às Actividades 

Mais Relevantes dois mil e dez/dois 
mil e treze

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a quinta alteração às Actividades 
Mais Relevantes dois mil e dez/dois 
mil e treze. 

Sexta Alteração ao Plano Pluria-
nual de Investimento de dois mil e 
dez/dois mil e treze

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Sexta Alteração ao Plano Pluria-
nual de Investimento de dois mil e dez/
dois mil e treze.

Sexta Alteração ao Orçamento de 
dois mil e dez

A Câmara Municipal deliberou  apro-
var a Sexta Alteração ao Orçamento de 
dois mil e dez.

Segunda Revisão ao Orçamento da 
Despesa de dois mil e dez

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Segunda Revisão ao Orçamento 
da Despesa/Receita de dois mil e dez.

Submeter a Segunda Revisão ao 

Orçamento da Despesa/Receita de 
dois mil e dez à Assembleia Municipal.

Candidatura da operação – Centro 
Histórico em espaço rural: Alvalade

A Câmara Municipal deliberou rec-
tificar a deliberação de 13/05/2010, 
relativa à aprovação da operação 
“Centro Histórico em espaço rural: 
Alvalade”, com as alterações decor-
rentes do abandono da candidatura 
pela Freguesia de Alvalade, em anexo;

Revogar a deliberação de 
27/05/2010, relativa à ratificação da 
assinatura do Protocolo de Parce-
ria entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Freguesia de Alvalade rela-
tivo à operação supra referida.

Concurso Público para Requalifi-
cação Urbana dos Bairros da Atalaia, 
Azul e Pôr-do-Sol – Lista de Erros e 
Omissões e Prorrogação de prazo 
para apresentação das propostas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a prorrogação do prazo para apre-
sentação das propostas e o aviso de 
prorrogação de prazo.

Aprovar o aditamento ao programa 
de procedimento e caderno de encar-
gos anexos.

Aprovar a lista de erros e omissões 
aceite e respectivo mapa de quantida-
des final a colocar a concurso.

Aprovar o orçamento devidamente 
rectificado bem como os esclareci-
mentos às listas de erros e omissões 
apresentadas e correcções necessá-
rias às peças desenhadas.

Aprovar a alteração do valor base 
decorrente da modificação do mapa 
de quantidades, sendo o novo preço 
base de 1.046.100,00€ (Um Milhão 
Quarenta e Seis Mil e Cem Euros), 
acrescido de IVA, (52.305,00 €), que 
perfaz um valor total de 1.098.405,00 
€ (Um Milhão Noventa e Oito Mil Qua-
trocentos e Cinco Euros).

Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 188,00 € (cento e oitenta e 
oito euros) referente ao custo da repa-
ração de equipamentos propriedade 
da Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Cercal do Alentejo, danifica-
dos em consequência de trabalhos 
de reabilitação de vias obstruídas em 
consequência da intempérie que se 
fez sentir em todo o Concelho no dia 
2010-02-27.

Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
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valor de 6.498,54 € (seis mil quatro-
centos e noventa e oito e cinquenta e 
quatro cêntimos) referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Cercal 
do Alentejo.

Fábrica da Igreja Paroquial da Fre-
guesia de Abela

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba até 
ao montante de 30.000,00€ (trinta mil 
euros) para a Fábrica da Igreja Paro-
quial da Freguesia de Abela, destinada 
à pintura da Igreja de Nossa Senhora 
de Abela a transferir de acordo com a 
apresentação dos comprovativos da 
execução dos trabalhos.

Acção Social Escolar – 2009/2010 
- Auxílios Económicos: Livros, Mate-
rial Escolar e Apoio Alimentar – 
Agrupamento de Escolas de  Cercal 
do Alentejo 

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir o escalão e respectiva compartici-
pação (material escolar) à criança do 
Pré-Escolar constante da listagem que 
se anexa;

Transferir para o Agrupamento 
a verba para aquisição de material 
escolar, destinada à criança – esca-
lão B, constante na listagem anexa, 
a saber: Agrupamento de Cercal do 
Alentejo 12,50 € (doze euros e cin-
quenta cêntimos) sendo o valor total 
de 12,50 € (doze euros e cinquenta 
cêntimos).

Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação do Agrupamento de 
Escolas de Cercal  do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou 
apoiar a realização da Festa de Final 
de Ano Lectivo promovido pela Asso-
ciação de Pais, através da isenção 
do pagamento de taxas – relativas às 
Licenças de Ruído e de Actividades 
Recreativa em recinto aberto (nº. 2 do 
Regulamento Municipal de Taxas).

Praias da Costa de Santo André 
e Fonte do Cortiço – Protocolo de 
Colaboração Financeira com a Asso-
ciação de Nadadores Salvadores 
“Resgate”

Para a manutenção e melhoria da 
vigilância e assistência a banhistas 
nas praias do Município de Santiago 
do Cacém de forma idêntica aos ante-
riores anos, atendendo à necessidade 
de dotar as praias da Costa de Santo 
André e Fonte do Cortiço de vigilância, 
e colocar um nadador permanente na 
viatura ISN para apoio na vigilância e 
resgate de vitimas, durante o ano de 
2010 e atendendo à existência de uma 
Associação de Nadadores Salvadores 

no Litoral Alentejano, RESGATE, a 
Câmara Municipal deliberou assinar o  
Protocolo de Colaboração Financeira 
com a referida Associação, por forma 
a dotarmos as Praias referidas com as 
medidas de segurança exigidas a uma 
praia possuidora do galardão Bandeira 
Azul.

Esta acção está prevista em AMR 
2010 no objectivo 2.4.6.5.1. (Melho-
ramento/Conservação de Praias), pro-
jecto 2010/380 com a classificação 
económica 04.07.01.

O valor do protocolo é de 43.893,53 
€ (quarenta e três mil, oitocentos e 
noventa e três euros e cinquenta e três 
cêntimos).

Proposta de Abertura de Hasta 
Pública para ocupação de 1 (uma) 
banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou efec-
tuar Hasta Pública para ocupação de 
uma banca do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André.

1 – A Hasta Pública realizar-se-á em 
Reunião de Câmara no dia 01 de Julho 
de 2010, pelas 10:30 h.

2 – A banca a concurso destina-se à 
venda de flores.

3 – A base de licitação para cada 
banca é de 100,00 € + IVA.

4 – O valor da adjudicação deverá 
ser pago na totalidade (100%) após o 
acto de arrematação.

5 – A licitação durará aproximada-
mente cinco minutos e só será con-
siderada finda quando não tenha sido 
coberto o lanço mais elevado, depois 
de anunciado três vezes. Os lanços 
não podem ser inferiores a 10% da 
base de licitação.

6 – Cada concorrente ou empresa 
não podem ser detentores de mais de 
duas bancas com o mesmo ramo de 
actividade por Mercado (Decº. Lei nº 
340/82 de 25 de Agosto).

7 – A taxa mensal de utilização de 
cada banca será de 14,16 € (Catorze 
Euros e Dezasseis Cêntimos) durante 
o ano de 2010.

9 – O pagamento das taxas de utili-
zação permanente é feito antecipada-
mente na tesouraria da Câmara Muni-
cipal de 16 a 25 de cada mês, com 
referência ao mês seguinte.

Comissão de Protecção de Crian-
ças e Jovens de Santiago  do Cacém 
– CPCJ

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor da carta enviada pela 
Senhora Presidente da CPCJ, na qual 
agradece o apoio e colaboração pres-
tada pela Câmara Municipal de San-
tiago do Cacém, durante o período em 

que exerceu funções como Presidente 
da Comissão.

Alteração de Topónimo da “Rua 
Direita” em Abela

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a alteração de nome da “Rua 
Direita” sita na freguesia da Abela, 
para “Rua António Elias Simões”.

Números de Polícia para a Rua do 
Espadanal

A Câmara Municipal deliberou apro-
var os seguintes Números de Polícia 
para a Rua do Espadanal.

1. Números Ímpares – 5, 7, 11, 13, 
15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 43, 51, 61, 
63 e 75;

2. Números Pares – 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 
38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 68, 70, 72, 
74, 76, 90 e 102.

“Números de Polícia para a Rua 
Foros do Guadiana” – Santo André 
Aldeia

A Câmara Municipal deliberou apro-
var os Números de Polícia 2 e 4 para a 
Rua Foros do Guadiana.

Cedência de Lote na ZIL
A Câmara Municipal deliberou ceder 

à Freguesia do Cercal do Alentejo em 
regime de propriedade plena, com 
reserva de propriedade a favor do 
Município e de forma gratuita, o lote nº 
7 do Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial, Expansão I de Cercal do 
Alentejo, com a área de 1 000,00 m2, 
inscrito na matriz sob o artigo 3 912º, 
e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob a 
ficha nº 1936/20080827, da fregue-
sia do Cercal do Alentejo, com vista à 
construção de um armazém.

Atribuir ao lote o valor de 12.000,00€ 
(doze mil euros).

Recepção Provisória das Obras 
de Urbanização do Loteamento nº 
40010/2000 – Loteamento de São 
Pedro – Vale Matanças – Santiago 
do Cacém

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a recepção provisória das obras 
de urbanização, ficando cativo 10% do 
valor inicial da garantia bancária.

Alteração ao Loteamento nº 
1/2010 em nome de Maria Alcina de 
Jesus Carvalho Jerónimo da Loura

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Alteração de Loteamento nº 
1/2010 requerida por Maria Alcina de 
Jesus Carvalho Jerónimo da Loura, 
para o lote n.º 57 do Loteamento 
Municipal da Atalaia Norte – Vila 

Nova de Santo André, prédio descrito 
na Conservatória do Registo Pre-
dial de Santiago do Cacém sob o nº 
1797/19921110 e inscrito na matriz 
predial urbana sob o Artigo nº 4937º 
da respectiva freguesia.

A alteração consiste no aumento do 
polígono de implantação do anexo de 
20,25m² para 36,00m², bem como na 
redução da área bruta de construção 
do anexo de 66,00m² para 36,00m².

Aprovar o pagamento do seguinte 
valor.

Para emissão de alvará de licença 
de loteamento: 57,26 € (cinquenta e 
sete euros e vinte e seis cêntimos).

17 de Junho
Hospital Garcia de Orta – Demis-

são do Conselho de Administração
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento da pergunta efectuada ao 
Governo pelo Grupo Parlamentar do PSD 
relativamente ao assunto em epígrafe. 

Assembleia de  Freguesia de Ermi-
das-Sado

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento das Moções relativas ao 
assunto “Acesso ao subsídio de 
desemprego com seis meses de 
descontos” e “Em defesa do serviço 
público de correio”as quais foram 
apresentadas pelo Bloco de Esquerda 
na Sessão Ordinária da Assembleia de 
Freguesia de Ermidas-Sado no pas-
sado dia 27 de Abril de 2010

Empréstimo de Longo Prazo  até 
ao montante de  2.000.000,00 Euros

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a proposta de contrato de Emprés-
timo de Longo Prazo com o Banco 
BPI até ao montante de 2.000.000,00 
Euros para financiamento dos seguin-
tes projectos:

2444-2008/39 – Controlo da qua-
lidade da Água de Abastecimento 
(remodelação Laboratório de Águas) 
47.500,00€

11111-2002/1 – Instalações 
Municipais (novas instalações ofici-
nais na ZIL de Santiago do Cacém) 
300.000,00€

Regeneração Urbana
Centro histórico de Santiago do 

Cacém
24261-2009/21 Recuperação da 

Tapada do Palácio dos Condes de 
Avillez 181.000,00€

33112-2009/110 – Requalifica-
ção do Passeio das Romeirinhas  
154.000,00€

-2009/93 – Requalificação da Praça 
Conde Bracial 12.000,00€
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-2009/90 – Requalificação da Rua 
Condes de Avillez 10.000,00€

PIQurb-Santo André
11111-2010/2 – Recuperação de 

Edifício para instalação da Academia 
Sénior de Artes e saberes (ASAS) 
10.000,00€

24511-2009/51 – Contentores e 
Varredura 61.500,00€

25221-2009/78 – Requalificação 
do Parque Central de Vila Nova de 
Santo André. 196.000,00€

33112-2009/89 – Requalificação 
Urbana do Bairro da Atalaia em Vila 
Nova de Santo André 87.000,00€

-2009/92 – Requalificação Urbana 
do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de 
Santo André. 95.000,00€

-2009/94 – Requalificação Urbana 
do Bairro Azul em Vila Nova de Santo 
André 71.000,00€

-2009/96 – Requalificação e Orde-
namento dos Eixos Urbanos estrutu-
rantes de Vila Nova de Santo André 
225.000,00€

-2009/102 – Rede Ciclável 
Urbana de Vila Nova de Santo André 
120.000,00€

Corredor Azul
33113-2009/112 – Variante de 

Miróbriga (EM 550) 330.000,00€

Reabilitação da E.M. 526 em Alva-
lade – Suspensão dos Trabalhos

A Câmara Municipal deliberou 
ratificar o acto administrativo pra-
ticado pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal de 30-04-2010 
para a suspensão dos trabalhos 
pelo período de 01-06-2010 a 
15-06-2010.

Abertura de Hasta Pública para 
venda de prédio urbano

A Câmara Municipal deliberou con-
siderar deserta a Hasta Pública.

Requalificação e Recuperação 
do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém – Erros e Omissões e Traba-
lhos a Menos

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a execução de uma zona verde 
junto ao muro afim de vencer o des-
nível de 50cm.

Aprovar o Auto nº 1 dos trabalhos 
de suprimento de erros e omissões 
no valor 1.368,06 € acrescido de 
IVA (68,40 €) que perfaz o valor de 
1.436,46 €.

Aprovar o Auto nº 2 de trabalhos a 
menos no valor de 1.404,05 € acres-
cido de IVA (70,20 €)  que perfaz o 
valor de 1.474,25 €.

Concurso Público para Requa-
lificação e Valorização do Parque 

Central – Prorrogação de prazo para 
apresentação das propostas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a prorrogação de prazo para apre-
sentação das propostas e respectivo 
aviso.

Aprovar o aditamento ao programa 
de procedimento.

Recrutamento de 1 trabalhador 
para ocupação de 1 posto de traba-
lho, previsto e não ocupado no mapa 
de pessoal, na carreira/categoria de 
Técnico Superior(na área de Quí-
mica), em regime de contrato por 
tempo indeterminado 

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder à abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de 1 
posto de trabalho, previsto e não ocu-
pado no mapa de pessoal, na carreira/
categoria de Técnico Superior (na área 
de Química), em regime de contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, 
para a actividade de Gestão e Quali-
dade, na Divisão de Ambiente e Sane-
amento Básico.

Fornecimento de refeições aos 
alunos da EB1 da Sonega – Associa-
ção de Moradores do Centro Comu-
nitário da  Sonega : transferência de 
verba para 2009/2010  

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir para a Associação de Moradores 
do Centro Comunitário da Sonega a 
verba de 2.195,64 € (dois mil cento 
e noventa e cinco euros e sessenta e 
quatro cêntimos) destinada ao paga-
mento de 4 horas diárias à pessoa 
que desempenhar as funções de cozi-
nheira.

Assuntos resolvidos no uso de 
competência delegada 

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento 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.

Propor à Assembleia Municipal a 
desafectação de uma parcela de ter-
reno do domínio público Municipal 
para ampliação da área do lote 8.

A Câmara Municipal deliberou 
propor à Assembleia Municipal a 
desafectação de uma parcela de ter-
reno do domínio público Municipal, 
com a área de 1.115,00 metros qua-
drados para ampliação da área do lote 
8, loteamento Municipal da ZAM Sul, 
Santiago do Cacém, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o 
n.º 1762/19960301, ficando o mesmo 
com a área de 1515 m2 .

Aprovação da alteração de lotea-
mento nº 2/2010 em nome de Tijo-
ladrilho, Sociedade de Empreiteiros 
Lda

A Câmara Municipal deliberou 

aprovar a alteração de loteamento nº 
2/2010, requerida por Tijoladrilho, 
Sociedade de Empreiteiros Lda para o 
Loteamento sito em Courela da Gua-
rita do Cabeço, santo André, titulado 
pelo alvará de loteamento com obras 
de urbanização nº 2/2008, constitu-
ído por 15 lotes de terreno destinado 
a moradias unifamiliares, descritos 
na Conservatória do Registo Predial 
de Santiago do Cacém sob os nº 
4050/20080702, 4051/20080702, 
4052/20080702, 4053/20080702, 
4054/20080702, 4055/20080702, 
4056/20080702, 4057/20080702, 
4058/20080702, 4059/20080702, 
4060/20080702, 4061/20080702, 
4062/20080702, 4063/20080702, 
4064/20080702.

A alteração consiste na previsão 
de caves para estacionamento, na 
eliminação dos polígonos de implan-
tação dos anexos e em pequenos 
ajustamentos ao regulamento do lote-
amento.

Transmissão do Direito de Superfí-
cie - Lote nº 11 do Loteamento Muni-
cipal do Cercal.

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar as Senhoras Mavilde Maria e 
Maria da Conceição Palminha Emídio, 
a transmitir o direito de superfície 
sobre o lote nº 11 do Loteamento 
Municipal do Cercal, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 2 763º, 
da freguesia do Cercal, para o senhor 
José Dâmaso Luz.

Devem os requerentes apresentar 
no prazo de 30 dias, após a celebra-
ção da respectiva escritura, cópia da 
mesma no Serviço de Património.

Restrição de horário de funciona-
mento de estabelecimento de bebi-
das simples denominado “O Barril”

A Câmara Municipal deliberou revo-
gar a deliberação aprovada em Reu-
nião de Câmara de 14/05/2003, no 
sentido da restringir o horário para as 
24 horas.

24 de Junho
NEGDAL 
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do Relatório e Contas da 
NEGDAL relativo ao ano de 2009, o 
qual foi aprovado por unanimidade 
na Assembleia Geral de Sócios no dia 
09/06/2010.

Manutenção e aquisição de licen-
ciamento de software Microsoft

A Câmara Municipal deliberou 
adjudicar a execução dos serviços 

de manutenção e aquisição de licen-
ciamento de software Microsoft à 
Informática El Corte Inglês, SA., pelo 
montante de 202 826,67 (Duzentos 
e dois mil oitocentos e vinte e seis 
euros e sessenta e sete cêntimos), a 
que acrescerá o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor.

Aprovar a minuta do contrato a cele-
brar com o adjudicatário.

Projecto de Execução da Rede 
Ciclável da Cidade

A Câmara Municipal deliberou que 
da análise efectuada pela DOME, para 
posterior lançamento da empreitada, 
resultou a necessidade de se proce-
der a algumas alterações, pelo que se 
propõe:

Revogar a Deliberação de Câmara 
de 19 de Novembro de 2009;

Aprovar o Projecto de Execução 
da Rede Ciclável da Cidade em Vila 
Nova de Santo, André, no valor de 
555.824,60 € (Quinhentos e Cin-
quenta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte 
e Quatro Euros e Sessenta Cêntimos).

Rotunda da Av. de Sines – Santo 
André – 1ª Revisão de Preços Pro-
visória 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o cálculo da 1ª revisão de preços 
provisória no valor de 9.458,55 € 
acrescido de IVA (472,93 €), que 
perfaz um total de 9.931,48 € (nove 
mil novecentos e trinta e um euros e 
quarenta e oito cêntimos).

Concurso Público para Execução 
da Rede Ciclável de Vila Nova de 
Santo André 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura do procedimento por 
Concurso Público, com um custo 
estimado de 555.830,00€ (Quinhen-
tos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocen-
tos e Trinta Euros), acrescido de IVA, 
(27.791,50 €), que perfaz um valor 
total de 583.621,50 € (Quinhentos 
Oitenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e 
Um Euros e Cinquenta Cêntimos).

Aprovar o anúncio, programa de 
procedimento e caderno de encargos.

Aprovar o seguinte júri sendo cons-
tituído por três membros efectivos 
e dois suplentes, de entre os quais 
nomeado um Presidente do Júri.

JÚRI DO PROCEDIMENTO
Presidente: Eng. António Marques 

da Silva
Membros Efectivos:
1º - Eng.ª Susana Espada
2º- Dra. Fátima Ramusga
Membros Suplentes:
1º - Eng.ª Ana Vilas Boas
2º- Dra. Ana Zorrinho 
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Aprovar a delegação de compe-
tências no Júri do procedimento para 
resposta aos pedidos de esclareci-
mentos solicitados pelos interessados 
no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos.

Acção Social Escolar – 2009/2010 
Auxílios Económicos: Livros, Mate-
rial Escolar e Apoio Alimentar – 
Agrupamento de Escolas de Cercal 
do Alentejo 

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir os escalões e respectivas com-
participações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-
Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do 
Ensino Básico.

Transferir para os Agrupamentos as 
verbas para aquisição de livros e mate-
rial escolar, destinados aos alunos 
carenciados – escalão A, constante na 
listagem anexa, a saber: Agrupamento 
de Cercal do Alentejo 87,50 € (oitenta 
e sete euros e cinquenta cêntimos) 
sendo o valor total de 87,50 € (oitenta 
e sete euros e cinquenta cêntimos).

Associação de Moradores do Sslão 
Comunitário da Sonega

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 3.710,26€ 
(três mil setecentos e dez euros e vinte 
seis cêntimos) para a Associação de 
Moradores do Salão Comunitário da 
Sonega para apoio ao funcionamento 
dos balneários, posto médico e Biblio-
teca, sendo:

- 1.396,49€ (mil trezentos e noventa 
e seis euros e quarenta e nove cênti-
mos) – Balneários

- 1.259,89€ (mil duzentos e cin-
quenta e nove euros e oitenta e nove 
cêntimos) – Posto Médico

- 1.053,88€ (mil e cinquenta e três 
euros e oitenta e oito cêntimos) – 
Biblioteca

Projecto “O Arauto de Alvalade”
A Câmara Municipal deliberou trans-

ferir uma verba no valor de 300,00€ 
(trezentos euros) para o Agrupamento 
de Escolas de Alvalade Sado, para 
apoiar na execução o Arauto de Alva-
lade no âmbito da comemoração dos 
500 anos do Foral Manuelino.

Celebração de contrato de presta-
ção de serviços – Vigilantes - Rio da 
Figueira

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar a celebração de dois contratos 
de prestação de serviços, para prestar 
apoio no Posto de Informação Turís-
tica da Lagoa de Santo André, no perí-
odo de 01 de Julho de 2010 a 31 de 
Agosto de 2010.

Celebração de contrato de presta-

ção de serviços – Posto Informação 
Turística da Lagoa de Santo André

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar a celebração de contratos de 
prestação de serviços, para prestar 
apoio à realização ao projecto – “Ani-
mação de Verão no Rio de Figueira”: 
- quatro vigilantes para efectuar tra-
tamento de água, manutenção e 
vigilância das piscinas, no período 
de 28.06.2010 a 11.09.2010 e dois 
monitores para monitorizar as activi-
dades lúdico-desportivas, no período 
de 13.07.2010 a 31.08.2010.

Valor de ingressos para espectá-
culos a realizar no Auditório Munici-
pal António Chainho, integrados nas 
Candidaturas CAL e CULTREDE

A Câmara Municipal deliberou inte-
grados na candidatura CULTREDE - 
aprovar os valores de 3.00€ (público 
geral) e de 1.50€ (até aos 12 anos 
inclusivé) para ingresso nas peças de 
teatro: Volta ao Mundo, Uma Viagem 
de Circo-Navegação, e D. Raposa e 
os Outros Animais, a realizar, pelas 
15.00h, nos dias 27 de Junho, e 03 de 
Outubro do ano em curso. Aprovar o 
valor de 5.00€ para ingresso na peça 
de teatro Chovem Amores na Rua 
do Matador, a realizar no dia 27 de 
Novembro pelas 21h30.

Integrados na Candidatura CAL 
– aprovar o valor de ingresso de 
5.00€ para o concerto musical de 
Rita Redshoes, a realizar no dia 25 
de Setembro pelas 21h30. Aprovar 
os valores de 3.00€ (público geral) e 
de 1.50€ (até aos 12 anos inclusivé) 
para ingresso no concerto musical do 
Grupo de Violas Campaniças, a reali-
zar no dia Mundial da Música – 1 de 
Outubro, pelas 21h30. 

Realização de actividade no 
âmbito da Luta Contra o Cancro da 
Mama

Apoiar a Associação “Missão Cora-
gem” no desenvolvimento das suas 
actividades no âmbito da Luta Contra 
o Cancro da Mama 2010, mediante:

- cedência de baias e camarim;
-  instalação eléctrica e apoio do 

electricista no dia da actividade;
- apoio à limpeza.
Aprovar a isenção da licença do 

espectáculo
Custódia Maria Gamito Amandio
A Câmara Municipal deliberou apro-

var a redução da garantia bancária n.º 
72005610638 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Costa Azul CRL 
referente à execução das infra-estru-
turas urbanísticas no Loteamento da 
Courela das Figueiras do Cabeço – 
Aldeia de Santo André – Santo André, 

cujo valor é de 236.100,00 € (duzen-
tos e trinta e seis mil e cem euros) 
ficando cativos 135.400,00€ (cento 
e trinta e cinco mil e quatrocentos 
euros).

Cooperativa de Habitação Econó-
mica “Alegria do Povo”

A Câmara Municipal deliberou 
alterar a deliberação de Câmara de 
30.10.2008 que aprovou a apresen-
tação de garantia bancária no valor 
de 390.800,00 € (trezentos e noventa 
mil e oitocentos euros) e aprovar o 
novo valor de 223 400,00 € (duzen-
tos e vinte e tês euros e quatrocentos 
euros). 

A Câmara Municipal deliberou 
alterar a deliberação de Câmara de 
30.10.2008 que aprovou a apresenta-
ção de garantia bancária no valor de 
698 740,00 € (seiscentos e noventa e 
oito mil setecentos e quarenta  euros) 
e aprovar o novo valor de 533 210,00 
( quinhentos e trinta e três mil duzen-
tos e dez euros) . 

Cancelar a garantia de disponibi-
lidade sobre os lotes 11, 12 e 22 da 
exp IV do Parque Empresarial de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou 1º 
Revogar a deliberação aprovada em 
Reunião de Câmara de 21-12-2006, 
na qual foi aprovada garantir a dispo-
nibilidade dos lotes 11 e 12 da exp IV 
do parque empresarial de Vila Nova de 
Santo André, em condições a acordar 
posteriormente com a empresa Reci-
litoral Ld.ª,

2º Revogar a deliberação aprovada 
em reunião de Câmara de 25-09-
2008, na qual foi aprovada garantir a 
disponibilidade do lote e 22 da exp IV 
do parque empresarial de Vila Nova de 
Santo André, em condições a acordar 
posteriormente com a empresa Reci-
litoral Ld.ª.

“Comissão de Acompanhamento 
da Revisão do PDM de Ourique”

A Câmara Municipal deliberou apro-
var que o representante desta Câmara 
Municipal, na Comissão de Acompa-
nhamento do Plano Director Municipal 
de Ourique, seja o Senhor Engº Antó-
nio Tojinha da Silva.

1 de Julho
Apoio à Modernização do Centro 

de Saúde de Santiago do Cacém  
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento da Resposta da Comissão 
Europeia à Pergunta Escrita efectuada 
pela Deputada do Partido Comunista 
Português ao Parlamento Europeu, 

Dra. Ilda Figueiredo, relativamente ao 
assunto em epígrafe.

REGI – Planeamento e Desenvolvi-
mento, EIM

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do Relatório de Gestão do 
Exercício da REGI relativo ao ano de 
2009.

AMBAAL – Associação de Muni-
cípios do Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do Relatório e Contas da 
AMBAAL relativo ao ano de 2009.

I MAIS.PT

Projectos imobiliários em Alcácer 
do Sal e Grândola, Setúbal, na área 
protegida Comporta-Galé – Bruxe-
las suspeita de violação da legis-
lação europeia sobre protecção do 
ambiente

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do artigo publicado em 
24/06/2010 pelo portal de informação 
“Imais.pt”.

Anomalias na facturação da água
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do Relatório de Análise das 
anomalias ocorridas na facturação da 
água decorrentes das alterações pro-
cedimentais de ajustamento à Lei n.º 
12/2008, de 26 de Fevereiro.

Sexta Alteração às Actividades 
Mais Relevantes Dois Mil e Dez/Dois 
Mil e Treze

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Sexta Alteração às Actividades 
Mais Relevantes Dois Mil e Dez/Dois 
Mil e Treze.

Sétima Alteração ao Plano Pluria-
nual de Investimento de Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Sétima Alteração ao Plano Plu-
rianual de Investimento de Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze.

Sétima Alteração ao Orçamento de 
Dois Mil e Dez

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Sétima Alteração ao Orçamento 
de Dois Mil e Dez, conforme docu-
mento anexo.

Candidatura ao Programa Esco-
lhas 4ª Geração

A Câmara Municipal deliberou que 
se ratifique o acto administrativo de 
aprovação do Acordo de Consórcio 
celebrado entre Intervir.com – Asso-
ciação de Promoção da Saúde, Desen-
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volvimento Social e Cultural; Centro 
Novas Oportunidades de Santiago 
do Cacém; Centro Social e Paroquial 
Santa Maria; Agrupamento de Escolas 
de Santo André; Junta de Freguesia de 
Santo André; Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Santiago do 
Cacém; Direcção Regional de Rein-
serção Social e Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém, com vista à 
candidatura do projecto “Intervir.com” 
ao Programa Escolhas 4ª Geração, 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Vítor Proença.

Aprovar a transferência de uma 
verba no valor de 9.000,00 € (nove mil 
euros) para a Associação de Promo-
ção da Saúde, Desenvolvimento Social 
e Cultural “Intervir.com”, enquanto 
entidade promotora do projecto, a qual 
será efectuada em três prestações 
anuais (2010,2011 e 2012), no valor 
de 3.000,00 € (três mil euros) cada.

Transferência para a Municípia 
S.A 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência para a Municípia 
S.A. no valo de 1.221,42€, com o 
objectivo de proceder ao reequilíbrio 
dos resultados de exploração.

Acção Social Escolar – 
2009/2010Auxílios Económicos: 
Livros, Material Escolar e Apoio Ali-
mentar – Agrupamento de Alvalade.

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir Escalão A do 1º Ciclo ao aluno 
Bernardo Ribeiro Nunes a frequentar 
a EB1 de Ermidas Sado, e a verba de 
75,00 € (setenta e cinco euros).

Transferir para o Agrupamento de 
Alvalade a verba para aquisição de 
livros e material escolar, destinado ao 
aluno carenciado – escalão A, acima 
mencionado: Agrupamento de Alva-
lade 75,00 € (setenta e cinco euros), 
sendo o valor total de 75,00 € (setenta 
e cinco euros).

Transferência de verba para junta 
de Freguesia de Santo André

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no valor 
de 3.500,00 € (três mil e quinhentos 
euros) para a Junta de Freguesia de 
Santo André como apoio na organiza-
ção da 15.ª Corrida da Lagoa de Santo 
André.

Associação Humanitária dos Bom-
beiros Mistos de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 1800,00 € 
(Mil e oitocentos euros) para a Asso-
ciação Humanitária de Bombeiros 
Mistos de Santiago do Cacém, desti-

nada a apoiar o Desfile de Fanfarras 
que se realizou no dia 10 de Junho.

Doações à Biblioteca Municipal 
Manuel José “do Tojal” – Santo 
André no ano de 2010 (mês de Maio)

A Câmara Municipal deliberou 
aceitar e agradecer aos doadores os 
documentos oferecidos à Biblioteca 
Municipal de Santo André: António 
José Gonçalves 1 livro, Governo Civil 
de Setúbal 1 livro.

Hasta Pública para ocupação de 
uma banca no Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou adju-
dicar a banca no Mercado Municipal 
de Vila Nova de Santo André, des-
tinada à venda de flores, à Senhora 
Maria Cidália Rodrigues Correia, pelo 
valor de 110,00 € (Cento e dez euros), 
acrescido de IVA à taxa legal e nas 
restantes condições da Hasta Pública.

Joaquim da Silva
A Câmara Municipal deliberou apro-

var a redução da Garantia Bancária n.º 
0783004414193 da Caixa Geral de 
Depósitos referente à execução das 
infra-estruturas urbanísticas no Lotea-
mento sito em Rua do Passal e Largo 
da Igreja, cujo valor é de 77.000,00 
€ (setenta e sete mil euros) ficando 
cativos 36.850,00 € (trinta e seis mil 
oitocentos e cinquenta euros).

Cooperativa de Habitação Econó-
mica “Alegria do Povo”

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o processo de obras de urbaniza-
ção nº 01/2009 sito em Loteamento 
Municipal de São Domingos, a levar 
a efeito por Cooperativa de Habitação 
Económica “Alegria do Povo”, con-
forme projectos anexos e que cons-
tam de:

Pavimentações (arruamentos, esta-
cionamentos, passeios, estaleiro e 
sinalização); Rede de água domicili-
ária e ligação ao reservatório; Liga-
ção ao reservatório de água; Rede de 
águas residuais domésticas; Rede de 
águas pluviais; Telecomunicações; 
Rede eléctrica; Rede eléctrica- reforço 
de rede SEP em BT e rede de gás

- Deve ser dado cumprimento às 
condicionantes impostas pela EDP

Aprovar a apresentação de garan-
tia bancária no valor de 320.236,74€ 
(trezentos e vinte mil e duzentos e 
trinta e seis euros e setenta e quatro 
cêntimos).

Aprovar o prazo de 24 meses para 
conclusão das obras de urbanização. 

CHESANDRÉ, Cooperativa de Habi-
tação e Construção Económica, CRL

A Câmara Municipal deliberou isen-

tar ou reduzir o pagamento das taxas 
referentes à emissão de dez certidões 
de constituição de propriedade hori-
zontal, no valor de 11,76 € cada, per-
fazendo um total de 117,60€.(cento e 
dezassete euros e sessenta cêntimos).

8 de Julho
AMBILITAL – Investimentos  

Ambientais no Alentejo, EIM
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento da carta da Ambilital a agra-
decer o apoio prestado pela Câmara 
Municipal que contribuiu para que a 
Ambilital pudesse recorrer a novas 
candidaturas ao QREN de modo a 
cumprir a estratégia nacional de resí-
duos.

Reabilitação da E.M. 526 – Altera-
ção do Coordenador de Segurança

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alteração do Coordenador de 
Segurança da obra, Senhor António 
Norberto Marques da Silva, Técnico 
Superior, pelo Senhor. António Joa-
quim Ramos Penedo, Técnico Supe-
rior.

Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Cercal do Alen-
tejo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 2.981.66€ (dois mil novecen-
tos e oitenta e um euros e sessenta e 
seis cêntimos) referente ao custo de 
seguros de viaturas da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Cercal do Alentejo.

Reabilitação Urbana de S. Fran-
cisco – Sector D – 2ª Revisão de 
Preços Provisória

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o cálculo da 2ª revisão de preços 
provisória no valor de 1.632,16 € 
acrescido de IVA (97,93 €) (6%), que 
perfaz um total de 1.730,09 € (mil 
setecentos e trinta euros e nove cên-
timos).

Reabilitação da Rua Dr. Beja da 
Costa no Cercal do Alentejo – Revi-
são de Preços

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Revisão de Preços Definitiva, 
no valor de 6.974,12€, (seis mil nove-
centos e setenta e quatro euros e doze 
cêntimos), acrescido de IVA.

 Cedência de terreno ao Centro 
Social Paroquial de Santa Maria – 
Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou acla-

rar as deliberações camarárias de 17 
de Dezembro de 2009 e 11 de Feve-
reiro de 2010, no sentido de identificar 
melhor o objecto da cedência de ter-
reno a efectuar ao Centro Social Paro-
quial de Santa Maria

Ceder ao Centro Social e Paroquial 
de Santa Maria em direito de superfí-
cie, pelo período de 70 anos, gratuita-
mente, os lote de terrenos designados 
por 1, e 2, do Loteamento Municipal 
do Centro Paroquial, em Vila Nova de 
Santo André, lotes inscritos na matriz 
sob os artigos 6 634º e 6 635º, e 
descritos na C.R.P. de Santiago do 
Cacém sob as fichas 4365 e 4366, da 
freguesia de Santo André, para aquela 
entidade ali erigir construções que se 
destinarão a Creche, Lar de Idosos, 
Centro de Noite, dotados de refeitó-
rio, Área de Lazer, Serviços e Apoio 
Domiciliário, Centro de Dia e Centro de 
Atendimento Caritas.

Solicitar à Assembleia Municipal a 
declaração de interesse público das 
construções referidas no ponto ante-
rior.

Solicitar à Assembleia Municipal que 
se pronuncie favoravelmente sobre a 
cedência ao Centro Social Paroquial 
de Santa Maria, em direito de super-
fície, pelo período de 70 anos, do lote 
3 do Loteamento supra identificado, 
inscrito na matriz sob o Artigo 6 636º, 
descrito na CRP sob a ficha 4367, da 
freguesia de Santo André, como forma 
de apoio exclusivo às actividades de 
grande interesse para o Concelho de 
Santiago do Cacém que vai desenvol-
ver nos equipamentos aludidos em 2 
e considerando que aquela entidade á 
uma Instituição Particular de Solidarie-
dade Social, sem fins lucrativos e que 
prossegue fins de interesse público.

Concurso Público para Requa-
lificação e Valorização do Parque 
Central – Prorrogação de prazo para 
apresentação das propostas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a prorrogação de prazo para apre-
sentação das propostas pelo período 
de 20 dias a contar da data de envio 
do aviso para publicação em Diário da 
Republica.

Aprovar aditamento ao programa de 
procedimento.

Doação à Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca – Santiago do 
Cacém no ano de 2010 (mês de 
Junho) 

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar e agradecer ao doador os docu-
mentos oferecidos à Biblioteca Muni-
cipal Manuel da Fonseca – Santiago 
do Cacém: Graça Lagrifa Matos de 
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Sousa (30 livros destinados à Biblio-
teca Municipal e 78 livros para oferta 
às Bibliotecas Escolares do Conce-
lho).

Associação Litoral Aventura
Aprovar a transferência de verba 

no valor de 300,00 Euros (trezen-
tos euros) para a Associação Litoral 
Aventura, como apoio na organização 
da 5.ª Edição da Limpeza das Praias 
de Santo André e Areias Brancas.

Associação Jovem de Festas da 
Cruz de João Mendes

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a realização do baile (Festa anual) pro-
movido pela Associação Jovem de 
Festas da Cruz de João Mendes no 
dia 10 de Julho de 2010, através da 
isenção do pagamento de taxas relati-
vas às licenças de ruído e de diversão 
provisória em recinto aberto (no nº2 
do Regulamento Municipal de Taxas).

Pedidos de pagamento de execu-
ção de ramal domiciliário de água 
em prestações

A Câmara Municipal deliberou apro-
var os pagamentos em prestações da 
factura de execução de ramal domici-
liário de água, bem como o respectivo 
plano de pagamento, conforme infor-
mação anexa e o requerido pelo muní-
cipe abaixo indicado:

Nome Valor
Joaquim da Silva Candeias 581,23€

Atribuição do direito à instalação 
de Divertimentos Especiais na Feira 
do Monte/10 – Abertura de Concurso

A Câmara Municipal deliberou aber-
tura de concurso por proposta em 
carta fechada para a instalação na 
Feira do Monte/10 de Divertimentos 
Especiais:

1 – Pista de Adultos Carros de 
Choque);

2 – Divertimentos de Adultos 
(Cadeira ou Roda de Aviões);

4 – Divertimentos Adultos ou Infan-
til;

1 – Divertimento Infantil.
a) As propostas deverão ser apre-

sentadas em carta fechada e dirigi-
das à Divisão de Serviços Urbanos 
da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, até às 16 horas do dia 28 de 
Julho de 2010; 

b) Na proposta deve constar a 
dimensão do terrado necessário à ins-
talação;

Caso haja mais de um concorrente 
cuja proposta esteja empatada, será 
aberta licitação verbal, não sendo 
admitidos lanços inferiores a 10 % da 
base de licitação;

A base de licitação dos divertimen-
tos é a seguinte: 

Pista de Adultos – Carros de Choque 
€350,00

Divertimentos Adultos – Cadeira ou 
Roda – Aviões €300,00

Divertimentos Adultos ou Infantil 
€150,00

Divertimento Infantil €100,00
Acrescido de IVA (se aplicável)  
Abertura de propostas e sua lici-

tação verbal terá lugar na reunião da 
Câmara Municipal

de 29 de Julho de 2010, pelas 10:15 
horas;

A Câmara Municipal reserva o 
direito de não efectuar a adjudicação 
caso as propostas apresentadas lhe 
não convierem.;

O valor da arrematação será pago 
na Tesouraria Municipal, imediata-
mente após o acto da arrematação;

Está isento de taxa de ocupação de 
terrado;

As montagens podem ser efectua-
das a partir do dia 31 de Agosto, até 
ao dia 02 de Setembro ( de Terça a 
Quinta-Feira) das 09:00h às 18:00h e 
dia 03 (Sexta - Feira) das 09:00h às 
12:00h mediante contacto prévio com 
os serviços /DSU/- telefone-269 829 
409 ou fax-269 829 495, das 8:30 h 
às 16:30 h;

As desmontagens deverão ser efec-
tuadas a partir do dia 06 de Setem-
bro (Segunda - Feira) das 00:00h às 
16:30h e dias 07, 08 e 09 (de Terça a 
Quinta- Feira) das 09:00h às 16:30h; 

O fornecimento de energia eléc-
trica estará a cargo do adjudicatário, 
mediante contracto com a Empresa 
distribuidora de energia de baixa 
tensão (EDP);

Não é autorizado a permanência de 
caravanas/contentores dormitórios 
junto aos divertimentos;

Durante as horas dos espectáculos 
musicais obrigam-se a colocar os sis-
temas sonoros num volume inferior, 
cujo valor será indicado pelos Servi-
ços Municipais;

Pedido de alargamento de horá-
rio de funcionamento do estabele-
cimento de restauração e bebidas 
misto – “Café Ventura” 

A Câmara Municipal deliberou 
deferir o pedido de alargamento de 
horário de funcionamento do estabe-
lecimento comercial em epígrafe, até 
às 02 horas da manhã, todos os dias 
da semana.

Pedido de alargamento de horário 
de funcionamento do estabeleci-
mento de bebidas simples – “Cafe-
taria Quiosque O Jardim”

A Câmara Municipal deliberou defe-
rir o pedido de alargamento de horário 
de funcionamento do estabelecimento 
comercial em epígrafe, até às 02 horas 
da manhã, todos os dias da semana.

Rede de Centros de Acolhimento 
Turístico – Chaves do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Protocolo de pareceria entre a 
ERT Alentejo e o Município de San-
tiago do Cacém para a gestão turística 
dos Postos de Informação Turística.

Atribuição dos lotes nº 36 e 37 da 
ZIL, Exp. IV de Vila Nova de Santo 
André

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a cedência em direito de super-
fície, dos lotes nº 36 e 37, sitos na 
Zona de Industria Ligeira, Expansão 
IV, inscritos na matriz sob os 4 693º 
e 4 694º, e descritos na CRP de San-
tiago do Cacém sob as fichas nºs 
02895/040995 e 02896/040995, da 
freguesia de Santo André, à empresa 
CIV – Centro de Inspecções de Veícu-
los, Lda., para exercer a actividade de 
Inspecções de veículos.

Aprovar o valor de 0,60 € por metro 
quadrado, uma vez que o superficiá-
rio irá proceder à execução das infra-
estruturas em áreas do loteamento, o 
que será objecto de contrato de obras 
de urbanização a celebrar.

Aprovar a Minuta do Contrato Pro-
messa de Constituição do Direito de 
Superfície conforme documento em 
anexo, o qual deverá ser assinado no 
prazo de 15 dias após a notificação 
para o efeito.

15 de Julho
Encerramento de Escolas do 1.º 

Ciclo
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento da tomada de posição da 
Assembleia Intermunicipal da Ambaal 
na sua reunião de 24/06/2010 relati-
vamente ao assunto em epígrafe.

Expropriação de parcela de ter-
reno – “Cerca do Mim” em Cercal do 
Alentejo

A Câmara Municipal deliberou que 
a falta de interesse na contraproposta 
apresentada pela presumível compro-
prietária Catarina Maria da Silva Matos, 
no valor de 83.265,54€ (oitenta e três 
mil, duzentos e sessenta e cinco euros 
e cinquenta e quatro cêntimos), para 
a aquisição, por via do direito privado. 

Requerer a declaração de utilidade 
publica da expropriação com carácter 
de urgência.

Doações à Biblioteca Municipal 
Manuel José “do Tojal” – Santo 
André no ano de 2010 (mês de 
Junho)

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar e agradecer aos doadores os docu-
mentos oferecidos à Biblioteca Muni-
cipal de Santo André: Paula Paulino 5 
livros, Manuel Rocha 10 livros.

Fábrica da Igreja Paroquial da Fre-
guesia de Alvalade

A Câmara Municipal deliberou 
transferir uma verba no valor de 200€ 
(duzentos euros) para a Fábrica da 
Igreja da Freguesia de Alvalade como 
forma de apoio à realização da Procis-
são do Silêncio.

Cercisiago  – Transferência de 
verba para o ano de 2010

A Câmara Municipal deliberou 
transferir para a Cercisiago – Coope-
rativa de Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas dos Concelhos 
de Sines e Santiago do Cacém, no 
ano de 2010 uma verba no valor de 
14.500,00 € (catorze mil e quinhentos 
euros) a ser paga em quatro presta-
ções, no valor de 3.625,00 € (três mil, 
seiscentos e vinte cinco euros) cada. 

Alteração ao Loteamento Munici-
pal n.º 3/2010 – Loteamento Muni-
cipal da Zona de Actividades Mistas 
(ZAM) Sul – Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a alteração ao loteamento 
n.º 3/2010, lote 8, do Loteamento 
Municipal da ZAM Sul em Santiago 
do Cacém, prédio descrito na Con-
servatória do Registo Predial sob o 
n.º 1762/19960301. A alteração con-
siste na ampliação da área do lote 8, 
através da anexação de uma parcela 
de terreno desafectada do domínio 
público municipal. 

A parcela de terreno desafectada do 
domínio público municipal tem uma 
área de  1.115,00 (mil cento e quinze) 
metros quadrados,  o lote 8 possui 
actualmente uma área de  400,00 
(quatrocentos) metros quadrados, e 
passará a  ficar com a  área total  de 
1.515,00 (mil quinhentos e quinze) 
metros quadrados

Contrato de Planeamento a cele-
brar entre o Município de Santiago  
do Cacém e NOVOPCA II – Investi-
mentos Imobiliário, para elabora-
ção do Plano de Pormenor da área 
territorial envolvente à Barragem de 
Campilhas, Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a elaboração do Plano de Porme-
nor, na modalidade de Plano de inter-
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venção em espaço rural, para a área 
envolvente à Barragem de Campilhas.

Aprovar a Minuta de Contrato de 
Planeamento para elaboração do 
Plano de Pormenor da área territorial 
envolvente á Barragem de Campilhas, 
Cercal do Alentejo, a celebrar entre 
o Município de Santiago do Cacém 
e a empresa NOVOPCA II – Investi-
mentos Imobiliários, do qual faz parte 
integrante os ‘Termos de Referência’, 
do plano de Pormenor em causa e 
restantes documentos anexos, apro-
vados pela Câmara Municipal em um 
de Abril de 2010 e pela Assembleia 
Municipal em vinte e três de Abril de 
dois mil e dez, os quais foram sub-
metidos a participação pública não 
tendo havido sugestões para a sua 
alteração.

Recepção Provisória das Obras 
de Urbanização do Loteamento nº 
08/2003 – Bairro Paraíso – Cumea-
das – Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a recepção provisória das obras 
de urbanização, ficando cativo 10% 
do valor inicial da garantia bancária, 
5.350,00 € (Cinco mil trezentos e cin-
quenta euros).

Nomeação de Comissão de Vis-
torias para Recintos Itinerantes e 
Recintos Improvisados

A Câmara Municipal deliberou revo-
gar a deliberação da Câmara Munici-
pal de 15 de Abril de 201, referente ao 
assunto em epígrafe.

Aprovar a constituição da  nova 
Comissão de Vistorias a seguir indi-
cada:

- Responsável de Protecção Civil 
Municipal - Sr. José Neves;

- Técnico da Área da Engenharia 
Civil – Engº António Valério;

- Técnico da Área da Engenharia 
Electrotécnica – Engº Miguel Guer-
reiro;

- Delegada Municipal do IGAC – 
Coordenadora Técnica – Sr.ª Concei-
ção Pinela;

     - Na ausência e impedimento 
do Engº António Valério, que o mesmo 
seja substituído pelo Engº Civil – Engº 
Alexandre Ferreira. 

22 de Julho
Queixa apresentada na Provedoria 

de Justiça.-Anomalias na facturação 
do consumo de água

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da carta enviada pelo Senhor 
Provedor-Adjunto de Justiça a agrade-
cer a colaboração da Câmara Muni-

cipal no âmbito da instrução do pro-
cesso relativo ao assunto em epígrafe.

Repavimentação da estrada que 
liga o Centro de Formação ao IC33 no 
sentido Sines – Santiago do Cacém

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da comunicação enviada pelo 
Centro de Formação de Santiago do 
Cacém a agradecer à Câmara Munici-
pal pela reparação do troço da estrada 
que liga o Centro de Formação ao IC 
33 no sentido Sines – Santiago do 
Cacém.

Alteração de horário de atendi-
mento de enfermagem aos fins-de-
semana e feriados

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da comunicação enviada 
pelo Centro de Saúde de Santiago do 
Cacém relativamente ao assunto em 
epígrafe.

35º Aniversário Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Cercal do 
Alentejo

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da carta enviada pela Asso-
ciação dos Bombeiros Voluntários de 
Cercal do Alentejo relativamente ao 
assunto em epígrafe.

Transferência das Autarquias 
Locais para o Serviço Nacional de 
Saúde/Situação dos Trabalhadores 
da Administração Pública no Minis-
tério da Saúde

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento das perguntas apresentadas 
pela Deputada Paula Santos do Grupo 
Parlamentar do PCP relativamente ao 
assunto em epígrafe.

Projecto de Execução da Envol-
vente ao Museu / Jardim Municipal 
em Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Projecto de Execução para a 
Qualificação da Envolvente ao Museu 
(Jardim Municipal) em Santiago do 
Cacém, e respectivo orçamento no 
valor de 488.539,23 € (Quatrocentos 
e Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Trinta 
e Nove Euros e Vinte e Três Cêntimos), 
ao qual acresce o I.V.A à taxa legal em 
vigor.

Minuta de Acordo de Parceiros do 
Corredor Azul

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Minuta de Acordo de Parceiros 
a estabelecer entre a parceria do Cor-
redor Azul, composta pelos 10 Muni-
cípios da Rede, para implementação 
e co-financiamento dos projectos 
transversais do Programa Estratégico 
com o código 39, designado por “Pro-
grama Estratégico da rede de Cidades 
e Centros urbanos para a Competiti-
vidade e Inovação do Corredor Azul”, 
aprovado no âmbito do Eixo 2, pela 

Comissão Directiva do INALENTEJO 
em 20/04/2009.

Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo

A Câmara Municipal deliberou 
Transferência de verba para a Junta 
de Freguesia de Cercal do Alentejo 
no valor de 14.000,00€ (catorze mil 
euros) para apoio à aquisição de um 
Tractor Agrícola, cujo valor do equipa-
mento é de 34.800,00€ (trinta e quatro 
mil e oitocentos euros) acrescido de 
IVA.

Associação Cultural Amigos de 
Alvalade

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 1.750,00€ 
(mil setecentos e cinquenta euros) 
para a Associação Cultural Amigos de 
Alvalade para apoio às actividades a 
desenvolver em 2010.

Grupo de Animação Cultural de S. 
Domingos 

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder a uma transferência de verba 
no valor de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros) para o Grupo de 
Animação Cultural de S. Domingos 
como forma de apoio às actividades a 
desenvolver em 2010.

Indemnização por responsabili-
dade civil 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a indemnização no valor de 25,20€ 
(vinte e cinco euros e vinte cêntimos) 
à Sra. Luísa Paula Filipe decorrente de 
responsabilidade civil do Município. 

Requalificação dos Eixos Urbanos 
Estruturantes 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a adjudicação da obra em referên-
cia à empresa GUEDOL – Engenharia 
S.A., pelo valor de 778.888,44€, acres-
cido de IVA no valor de 46.733,31 €, 
totalizando 825.621,75 € (Oitocentos 
e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Vinte 
e Um Euros e Sessenta e Cinco Cênti-
mos), conforme proposta apresentada 
que se junta em anexo.

Aprovar o conteúdo do relatório final 
anexo e todas as propostas nele men-
cionadas.

Aprovar como representantes do 
dono de obra e responsáveis pela 
fiscalização da obra, os seguintes ele-
mentos: Fiscal permanente o Sr. Dário 
Vilhena Lopes Cândido com a catego-
ria de Assistente Técnico e Director de 
fiscalização a Sra. Ana Maria Campi-
nho Vilas Boas, Técnica Superior. Pro-
põe-se ainda que o director de fiscali-
zação represente o Dono de Obra nas 
vistorias que seja necessário realizar 
para efeitos de recepção da obra.

Aprovar um coordenador de segu-
rança da obra, o Sr. António Joaquim 
Ramos Penedo, Técnico Superior. 

Artigo 1.º
(Âmbito Territorial e Objectivos)

São estabelecidas Medidas Pre-
ventivas na área de 545045,318 m2,  
correspondente aos prédios descritos 
na Conservatória do Registo Predial 
sob as fichas n.º 1233/20071102 e 
802/19971010, ambos inscritos na 
matriz sob os artigos 1, Secção H 
(parte) denominado “Monte Novo 
dos Modernos”, conforme planta de 
localização anexa, com vista ao desen-
volvimento do Centro de Gestão de 
Resíduos, da empresa intermunici-
pal AMBILITAL,   Investimentos 
Ambientais no Alentejo, EIM .

Artigo 2.º
(Âmbito Temporal)

As medidas preventivas vigoram 
durante o prazo de dois anos, prorro-
gável por mais um, caducando com a 
entrada em vigor da Revisão do Plano 
Director Municipal de Santiago do 
Cacém.

Durante o prazo de vigência referido 
no número anterior, fica suspenso o 
Plano Director Municipal de Santiago 
do Cacém, na área abrangida pelas 
presentes medidas preventivas.

Artigo 3.º
(Âmbito Material)

1- Na área abrangida pelas Medi-
das Preventivas ficam proibidas todas 
as operações urbanísticas e demais 
acções que não tenham por objecto 
ou não se destinem à instalação das 
infra-estruturas do Centro de Gestão 
de Resíduos, designadamente da 
Unidade de Tratamento de Resíduos 
de Construção e Demolição e Inertes; 
Unidade de Produção de Combustí-
vel Derivado de Resíduos; Unidade 
de Tratamento Mecânico/Biológico; 
Aterro de Resíduos Industriais Banais; 
Aterro RSU; Ampliação de Unidade de 
Tratamento de Lixiviados; Unidade de 
Valorização Energética e Biogás; Eco-
centro; Armazém de Resíduos; Aces-
sos e Posto de Transformação.

2- Para além das infra-estruturas 
previstas no número anterior, são 
ainda permitidas outras acções, 
incluindo novas construções, que se 
mostrem necessárias ao Centro de 
Gestão de Resíduos, ficando estas 
sujeitas a parecer vinculativo da CCDR 
Alentejo. 

MEDIDAS
PREVENTIVAS
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Artigo 4.º
(Fiscalização)

A fiscalização do cumprimento das 
presentes medidas preventivas é da 
competência da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém.

A AMBILITAL, EIM, coadjuvará a 
Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém no exercício das competências 
referidas no número anterior, compe-
tindo-lhe, nomeadamente:

Fiscalizar os trabalhos e as activida-
des desenvolvidos na área abrangida 
pelas presentes medidas preventivas;

Comunicar à Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém a realização 
de quaisquer obras ou trabalhos que 
infrinjam o disposto nas presentes 
medidas preventivas.

 
Artigo 5.º

(Entrada em Vigor)
As presentes medidas preventivas 

entram em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação em Diário da Repú-
blica. 
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DESPACHO Nº 019/GAP/2010 
 
 

Tendo em conta o período de férias da Senhora Vereadora 

Margarida Santos, avoco pelo período de 26 de Julho a 06 de 

Agosto de 2010, os Pelouros distribuídos aquela Vereadora, de 

acordo com o meu despacho n.º 043/GAP/2009, de 05 de Novembro.  

 

Ao presente despacho deve ser dada a publicidade prevista no n.º 2 

do artigo 37º do Código do Procedimento Administrativo. 

 

 

 
Santiago do Cacém, 22 de Julho de 2010 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

Vítor Proença 
 

 
 

 
 

DESPACHO Nº 018/GAP/2010 
 
 
 

Tendo em conta o período de férias do Senhor Vereador José 

Rosado, que decorrerá entre os dias 26 de Julho a 16 de Agosto de 

2010, determino que as competências delegadas naquele Vereador 

no âmbito dos meus Despachos n.º 42 e 43/GAP/2009 sejam 

atribuídas ao Senhor Vereador Álvaro Beijinha, durante aquele 

período, conforme prevê o n.º 2, do art.º 65º da Lei n.º 169/99, de 18 

de Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

 

Ao presente despacho deve ser dada a publicidade prevista no n.º 2 

do artigo 37º do Código do Procedimento Administrativo. 

 
 
 

Santiago do Cacém, 22 de Julho de 2010 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 

Vítor Proença 
 

DESPACHOS DA CÂMARA MUNICIPAL


