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DELIBERAÇÕES ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO 
CACÉM DO DIA VINTE E OITO DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZ--------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém 
na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves 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. -----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES-----------  
ASSUNTO: Duodécimos da participação dos Municípios nas receitas do IRS. --------------  
LOCALIZAÇÃO:------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do GAP. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do ofício enviado pela Associação Nacional de Municípios 
Portugueses relativamente ao assunto em epígrafe.-----------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE SADO.----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade -----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1950,24 € (mil cento 
novecentos e cinquenta euros vinte e quatro cêntimos), referente ao custo de seguros de 
viaturas, da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alvalade Sado.--------------  
FUNDAMENTOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  
UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de Bombeiros, 
nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.-------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com 
as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2009/2010 – Anulação do Circuito Especial Nº 14 da 
Freguesia de Ermidas Sado ------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE e 
Informação Nº 016/DEASS/SASETEGE/2010 de 15/01/2010. --------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
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PROPOSTA: – Anular o Circuito Especial Nº 14 (2 alunas) com o percurso Herdade da 
Atalaia – Ermidas Sado e volta, numa distância total de 21,2 km/dia (5,3 km x 4 viagens), 
pelo preço ao km de 0,75 €, a partir do dia 07 de Janeiro de 2010; ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de Setembro. ------------------------------------------------------  
Três – Ofício nº 018, datado de 11/01/2010, do Agrupamento de Escolas de Alvalade. ---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Atribuição de preço de venda ao livro Breviário das Almas de Joaquim 
Mestre, vencedor da VII edição do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca --------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.2.2./P.12/BMSC/2008, da Divisão Sócio-Cultural. ------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Fixar o preço de venda ao público em 11,00 € (10,45€ + IVA 5%). ---------------  
FUNDAMENTOS: 1. Pretende-se divulgar o Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca 
e promover o livro e a leitura através da colocação da publicação à venda ao público. -----------  
2. Ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 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 3/DGU/SAU, de dois mil e dez, 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. ----------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: TIJOLADRILHO SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LDª ------------------  
ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária Nº 0000018178 do Banco Popular.-------------  
LOCALIZAÇÃO: Courela da Guarita do Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo André.---  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 23/2003 da Divisão de Gestão Urbanística. -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária nº 0000018178 do Banco Popular, 
referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no Loteamento da Courela da Guarita do 
Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo André, ficando cativos 92.049,71 € (noventa e dois 
mil, quarenta e nove euros e setenta e um cêntimos). --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Uma equipa técnica da Câmara Municipal, percorreu a área de 
intervenção do loteamento, tendo chegado ás seguintes conclusões: --------------------------------  
- Ao nível dos arruamentos estes encontram-se em execução, encontrando-se as regras de 
impregnação/colagem, as camadas de mistura betuminosas a quente, e fornecimento e 
colocação de passeios, pelo que julga reduzir cerca de 30% do valor correspondente às 
respectivas obras. --------------------------------------------------------------------------------------------  
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- Ao nível do abastecimento de águas estas obras encontram-se concluídas, podendo-se 
libertar cerca de 90% do valor desta obra. ---------------------------------------------------------------  
- Ao nível da rede de esgotos domésticos e pluviais estas obras encontram-se concluídas, 
podendo-se libertar cerca de 90% do valor desta obra.-------------------------------------------------  
Tendo em conta as obras já efectuadas, propõe-se a redução do valor da garantia bancária nas 
percentagens a seguir referidas, a saber:------------------------------------------------------------------  
-Arruamentos (56.247,15 € - 30%).......................................................................39.373,01 €; 
-Abastecimento de águas (23.235,64 € - 90%)........................................................2.323,57 €; 
-Rede de esgotos domésticos e pluviais (27.881,95 € - 90%)..................................2.788,20 €; 
-Infra-estruturas telefónicas (15.358,30 € - 0%)....................................................15.358,30 €; 
-Infra-estruturas eléctricas (22.846,63 € - 0%)......................................................22.846,63 €; 
-Rede de abastecimento gás e posto de armazenagem (9.360,00 € - 0%).................9.360,00€;  
Total apurado.......................................................................................................92.049,71 €. 
O valor da garantia bancária deve ser reduzido de acordo com o andamento dos trabalhos e a 
requerimento do interessado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54º do Decreto Lei n.º 
555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007 de 4 de 
Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do diploma acima referido, considera-se 
estarem reunidas as condições para a redução da garantia bancária em causa, ficando cativo, 
relativamente à mesma o valor de 92.049,71 €. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ROSAIMO SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDª -----------------------------------  
ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária Nº GAR/08301018 do Banco BPI S.A --------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Paraíso – Santiago do Cacém. --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 08/2003 da Divisão de Gestão Urbanística --------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária nº 08301010 do Banco BPI S.A, 
referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no Loteamento do Bairro do Paraíso – 
Santiago do Cacém, ficando cativos 15.259,56 € (quinze mil, duzentos e cinquenta e nove 
euros e cinquenta e seis cêntimos).------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Aos dezasseis dias do mês de Dezembro de dois mil e nove, uma equipa 
técnica desta Câmara Municipal, compareceu no loteamento titulado pelo alvará nº 1/2008, 
sito no Bairro Paraíso em Santiago do Cacém, e tendo percorrido e examinado toda a área dos 
trabalhos que constituem as mencionadas obras de construção da urbanização, em presença 
dos correspondentes projectos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e 
documentos técnicos, consideram que não estão reunidas as condições para a recepção 
provisória das obras de urbanização, mas sim a redução da garantia bancária existente. ---------  
Tendo em conta as obras já efectuadas, propõe-se a redução do valor da garantia bancária nas 
percentagens a seguir referidas, a saber:------------------------------------------------------------------  
-Arruamentos (14.165,61 € - 90%)..........................................................................1.416,56 €; 
-Arranjos exteriores (6.261,99 € - 90%).....................................................................626,19 €; 
-Abastecimento de águas (1.700,58 € - 90%).............................................................170,05 €; 
-Rede de esgotos domésticos (4.971,40 € - 90%).......................................................497,14 €; 
-Rede de esgotos pluviais (1.322,83 € - 90%)............................................................132,28 €; 
-Infra-estruturas telefónicas (3.307,33 € - 0%)........................................................3.307,33 €; 
-Infra-estruturas eléctricas (4.887,87 € - 0%)..........................................................4.887,87 €; 
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-Rede de abastecimento gás e posto de armazenagem (4.222,14 € - 0%).................4.222,14 €; 
 Total apurado..........................................................................................................15.259,56 €. 
De acordo com o n.º 5 do artigo 54º do Decreto Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 04 de Setembro, não estão reunidas as condições 
para a recepção provisória das obras de urbanização em causa, mas sim a redução da garantia 
bancária nº GAR/08301018 do Banco BPI (53.500,00€). ---------------------------------------------  
Tendo em conta os valores atrás apurados, o valor agora a reter será de 15.259,56€. -------------  
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, Chefe de Divisão de Administração Geral e Financeira e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. 
 
 
 

 
 
 
 


