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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quatro dias do mês de Fevereiro 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Adesão ao Pacto de Autarcas ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis de dois mil e dez da Divisão de Ambiente e 
Saneamento Básico------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a adesão ao Pacto de Autarcas (que terá de ser realizada no site da 
ANMP), de modo a integrar o Município de Santiago do Cacém na rede de Autoridades 
Locais Europeias em prol da mitigação das alterações climáticas. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Dar maior visibilidade às preocupações com as alterações climáticas e 
aos riscos daí decorrentes (maior probabilidade de ocorrência de fenómenos atmosféricos 
extremos, maiores riscos naturais com consequente degradação dos recursos naturais e efeitos 
nefastos nos seus ciclos), bem como aumentar a partilha e o acesso a um conjunto alargado de 
boas práticas na preparação, adopção e implementação de Planos de Acção de Energia 
Sustentável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------   
ASSUNTO: Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor -Leste 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara Municipal---------------------------------------  
PROPOSTAS: UM: O apoio do Município de Santiago do Cacém na cooperação 
estabelecida entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Fórum das 
Autoridades da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com vista à institucionalização 
do poder local democrático em Timor -Leste;-----------------------------------------------------------  
DOIS - Que esse apoio se traduza na transferência de 1.250,00 euros do Município para a 
ANMP a favor daquela causa, conforme proposto em circular 15/2010 da ANMP, de 
22/01/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------    
FUNDAMENTOS DE FACTO: Os constantes da circular 15/2010 da ANMP, de 
22/01/2010.----------------------------------------------------------------------------------------------- --  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto na alínea f) n.º 4 do Artigo 64.º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro, alterado e republicado pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------  
Em anexo: Circular 15/2010 da ANMP, de 22/01/2010; ----------------------------------------------  
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Acordo de Cooperação entre a ANMP e o Governo de Timor-Leste. -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Preços a cobrar por serviços prestados------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 05/SAG/2010 ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: O Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Rectificar o acto administrativo de aprovação da lista de preços, 
conforme deliberação da Câmara Municipal de 14 de Janeiro de 2010. ----------------------------  
FUNDAMENTOS: - A Lista de Preços aprovada na deliberação de Câmara de 14/01/2010 
continha alguns lapsos de escrita pois que surgiam preços designados como taxas, bem como 
se verificaram algumas remissões a antigos artigos da Tabela de Taxas. ---------------------------  
Tratando-se de lapsos de escrita, (que foram identificados, apresentando-se a lista corrigida 
em anexo), são susceptíveis de mera rectificação pelo órgão competente para a respectiva 
aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
-Ao abrigo do artigo 148º do Código de Procedimento Administrativo e da alínea j) do nº1 a 
Lei 169/99, de 18/12, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11/01. ---------------------------  
Anexo-Lista de Preços rectificada. ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Nomeação de Responsáveis e Escrivães de Execuções Fiscais --------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 004/SAG/2010--------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: O Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Que seja nomeada Responsável de Execuções Fiscais a Coordenadora 
Técnica Maria da Conceição Pinela Pereira; ------------------------------------------------------------  
DOIS – Que nas faltas e impedimentos daquela funcionária, as funções de Responsável dos 
processos sejam desempenhadas pelo Chefe de Divisão de Administração Geral e Financeira  
José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves; ---------------------------------------------------------------  
TRÊS – Que seja nomeada Escrivã de Execuções Fiscais a Assistente Administrativa Sílvia 
Cristina Varela de Matos ---------------------------------------------------------------------------------- ; 
QUATRO – Que nas faltas e impedimentos da funcionária indicada anteriormente, as funções 
de Escrivã de Execuções Fiscais sejam desempenhadas pela Assistente Técnica Isabel Maria 
Gonçalves Lagarto-------------------------------------------------------------------------------------------  
QUINTO – Que os Responsáveis de Execuções Fiscais possam auferir de suplemento 
remuneratório inerente às mesmas funções, até ao limite de 70% do respectivo vencimento e 
as Escrivãs possam auferir de suplemento equivalente até ao limite de 30% do respectivo 
vencimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Dada que a Câmara tem o Serviço de Execuções Fiscais previsto no seu 
Regulamento de Serviços, tem que dotar o mesmo serviço de meios humanos preparados e 
vocacionados para o desempenho das funções inerentes ao mesmo.---------------------------------  
Dado que não se encontra claramente definida na Lei das Autarquias Locais (169/99, de 
18/09, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11/01), como sendo competência do senhor 
Presidente esta nomeação, deverá ser efectuada pela Câmara Municipal – alínea d) do nº 7 do 
artigo 64º da já referida lei.---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. -----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da Minuta do Contrato da Empreitada de Requalificação e 
Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém-----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 31/2009 da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Empreitada de “Requalificação e 
Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém”, a celebrar com a empresa Oliveiras, 
S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 14 de Janeiro do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa Oliveiras, S.A. ----------------------------  
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro. ----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------   
ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um, de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovação de nova suspensão dos trabalhos desde o dia 08-02-2010 até 
ao dia 21-02-2010, não obstante de os mesmos serem retomados logo que as condições do 
terreno o permitam.------------------------------------------------------------------------------------------      
Dois: Aprovação dos planos de trabalhos, Mão-de-obra, equipamento e cronograma financeiro 
apresentados e que se juntam em anexo, sendo que, caso os trabalhos sejam retomados antes 
do terminus da suspensão proposta, o empreiteiro deverá submeter à aprovação do dono de 
obra, novos planos de trabalhos, Mão-de-obra, equipamento e cronograma financeiro 
actualizados. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Constatou-se que as condições do terreno não permitem a execução dos 
trabalhos pelo que de acordo com as disposições do ponto 2.23.7 do caderno de encargos e o 
artigo 366º a 369º do CCP, propõe-se a aprovação de nova suspensão dos trabalhos desde o 
dia 08-02-2010 até ao dia 21-02-2010. -------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
APROVAR: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 - Auxílios Económicos: Livros,  Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Alvalade, Agrupamento de Cercal do 
Alentejo, Agrupamento de Santiago do Cacém e Agrupamento de Santo André. -----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2009, informação nº 024/DEASS/SASETEGE/2010 de 22/01/2010. ------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes das listagens que se anexam.------------------------------------------------------------------  
Dois: 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 saber: 
Agrupamento de Alvalade 200,00 € (duzentos euros); Agrupamento de Cercal do Alentejo 
75,00 € (setenta e cinco euros); Agrupamento de Santiago do Cacém 75,00 € (setenta e cinco 
euros) e Agrupamento de Santo André 212,50 € (duzentos e doze euros e cinquenta cêntimos), 
sendo o valor total de 562,50 € (quinhentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). -----  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro.------------------------------  
• Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Nadador Salvador), em regime de contrato por tempo indeterminado ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 1/TI/DGRH/SR/2010------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder á abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 1 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Nadador Salvador), em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para a actividade de Nadador Salvador, na Divisão Sócio Cultural. --------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Existência de 1 Posto de trabalho preenchido em regime de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo, que representa necessidades permanentes de serviço. -----  
2. De acordo com o art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4º do Decreto-lei nº 
209/2009, de 3 de Setembro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Técnico Superior 
(Desporto), em regime de contrato por tempo indeterminado -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 02/TI/DGRH/SR/2010 ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -----------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder á abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 1 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Técnico Superior (Desporto), em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado, 
para a actividade de Desporto, na Divisão Sócio Cultural. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Existência de 1 Posto de trabalho preenchido em regime de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo, que representa necessidades permanentes de serviço. -----  
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2. De acordo com o art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4º do Decreto-lei nº 
209/2009, de 3 de Setembro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------    
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Auxiliar Administrativo), em regime de contrato por tempo indeterminado  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------    
REFERÊNCIA: 03/TI/DGRH/SR/2010 ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Auxiliar Técnico de Turismo), em regime de contrato por tempo 
indeterminado. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 04/TI/DGRH/SR/2010 ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder á abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 1 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Auxiliar Técnico de Turismo), em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, para a actividade de Turismo, na Divisão de Desenvolvimento 
Económico e Turismo. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Existência de 1 Posto de trabalho preenchido em regime de contrato 
de trabalho a termo resolutivo certo, que representa necessidades permanentes de serviço. -----  
2. De acordo com o art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4º do Decreto-lei nº 
209/2009, de 3 de Setembro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Actividade desenvolvida durante o ano de dois mil e nove no Canil 
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número duzentos e catorze de dois mil e nove da Divisão de 
Serviços Urbanos. -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Vereador José Rosado ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Dar a conhecer à Câmara de Quadro estatístico, que se anexa, da actividade 
desenvolvida no Canil Municipal durante o ano de dois mil e nove. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea x) do Art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18/09 alterada e republicada 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01.---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM.------------------------  
ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para venda de madeira de pinheiro propriedade 
do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho. ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero quatro, do ano dois mil e dez, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Proceder ao convite a diversas entidades, com vista à venda de madeira 
do Pinhal do Concelho afectada com Nemátodo da madeira do Pinheiro, nas seguintes 
condições:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Trabalhos a efectuar: Corte e rechega das madeiras; rechega de ramas e sobrantes seguida 
de queima; nos locais onde a queima não seja possível as ramas e os sobrantes serão 
rechegados para fora das matas, para serem entregues num agente económico devidamente 
credenciado para o efeito; ----------------------------------------------------------------------------------  
b) A quantidade de madeira é aproximadamente de 1400 toneladas; --------------------------------  
c) As propostas, em carta fechada, deverão ser apresentadas até às 16 horas do dia útil anterior 
ao da sua abertura; -------------------------------------------------------------------------------------------  
d) Na proposta o concorrente deverá indicar o preço que se propõe pagar por cada tonelada;---  
e) O preço base é fixado em 3,00€ cada tonelada, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor; ---   
f) O adjudicatário obriga-se a efectuar o pagamento de 50% do valor da adjudicação até ao dia 
útil seguinte ao da mesma, e pagar o restante com base no total de toneladas efectivamente 
apuradas, não podendo proceder ao levantamento da madeira sem que o pagamento integral se 
encontre efectuado. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Efectuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 18 de 
Fevereiro de 2010, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer das 
propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada.-----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Minuta do Contrato de Fornecimento e Montagem de Equipamento e 
Execução de Readaptações dos Espaços do Laboratório de Águas do Município.-----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 18/02/DAF/SAP/2009. ------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente ao “Fornecimento e Montagem de 
Equipamento e execução de Readaptações dos Espaços do Laboratório de Águas do 
Município”, a celebrar com a empresa LABORIAL – Soluções para Laboratório, S.A.----------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 21 de Janeiro do corrente ano, foi aprovada por deliberação de 
Câmara a adjudicação do fornecimento em referência à empresa LABORIAL – Soluções para 
Laboratório, S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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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 4/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: O 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: ASSOCIAÇÃO CENTRO DA TERRA ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Instalações da antiga Escola Primária de Cova do Gato. ---------  
LOCALIZAÇÃO: Cova do Gato. -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03.09-01 de dois mil e dez do Serviço de Património.-------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Aprovar a cedência a título gratuito de metade do prédio da antiga escola primária de Cova 
do Gato, freguesia de Abela, deste concelho, inscrita na matriz predial urbana da freguesia de 
Abela sob o artigo 680º, à Associação Centro da Terra. -----------------------------------------------  
b) Celebrar contrato de comodato. ------------------------------------------------------------------------  
c) Aprovar a Minuta do Contrato, conforme documento que se apresenta em anexo.-------------  
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pela Associação.-------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AMIGOS DO CENTRO PAROQUIAL DE VILA NOVA DE SANTO 
ANDRÉ ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Eventos Recreativos -----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Carta remetida pelos Amigos do Centro Paroquial de Vila nova de Santo 
André e despacho favorável do Srº Vereador Álvaro Beijinha do dia 26-01-2010.----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha  ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização do baile de Carnaval promovido pelos Amigos do Centro 
Paroquial de Vila Nova de Santo André, no Salão Social do Clube Galp Energia no dia 13 de 
Fevereiro de 2010 referenciado na carta, através da isenção do pagamento de taxas - relativas 
às Licenças de Ruído e de Recinto de Diversão Provisória.  ----------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: -----------------------------------------------------------------------------------------  
1. Apoiar a realização da actividade proposta pelos Amigos do Centro Paroquial, 
considerando o fim de Solidariedade Social a que se destina. ----------------------------------------  

 2. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto no nº 
2 do artº 6º do Regulamento Municipal de Taxas. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LIDL & CIA. -----------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Recepção Provisória das Obras de Urbanização do Loteamento nº 03/2007 – 
Rua do Mercado – Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua do Mercado – Vila Nova de Santo André. ---------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 03/2007 da Divisão de Gestão Urbanística -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a recepção provisória das obras de urbanização, ficando cativo 10% 
do valor total da garantia bancária que será libertada aquando da recepção definitiva. -----------  
FUNDAMENTOS: Na sequência do pedido de recepção provisória das obras de urbanização, 
deslocou-se ao local uma equipa técnica da Câmara Municipal, que 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 estão reunidas as condições para a 
recepção provisória das obras de urbanização, tendo chegado às seguintes conclusões a saber: 
- Ao nível dos arruamentos estes encontram-se concluídos, podendo-se libertar cerca de 90% 
correspondente às respectivas obras.----------------------------------------------------------------------  
-Ao nível dos arranjos exteriores estas obras encontram-se concluídos, podendo-se libertar 
cerca de 90% do valor desta obra.-------------------------------------------------------------------------  
- Ao nível da rede de esgotos pluviais estas obras encontram-se concluídas, podendo-se 
libertar cerca de 90% do valor desta obra. ---------------------------------------------------------------  
- Ao nível das infraestruturas eléctricas estas obras não foram contempladas contudo foi 
implementado um valor para salvaguardar a execução de trabalhos futuros, podendo-se 
libertar cerca de 90% do valor desta obra. ---------------------------------------------------------------  
Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do Decreto Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, considera-
se que estão reunidas as condições para a recepção provisória das obras de urbanização em 
causa, ficando cativo 10%, que corresponde a 10.950,00€, do valor total da garantia bancária 
assim será libertado aquando a recepção definitiva. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COFINASCE – SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS URBANOS 
LDª. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO:Redução da Garantia Bancária Nº 125-02-1133578 do Banco Milennium Bcp 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Pinheiro Manso – Vila Nova de Santo André.--
- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 01/2006 da Divisão de Gestão Urbanística -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária nº 125-02-1133578 do Banco 
Milennium Bcp, referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no Loteamento 
Municipal do Pinheiro Manso – Vila Nova de Santo André, ficando cativos 105.862,51 € 
(cento e cinco mil, oitocentos e sessenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos). ---------------   
FUNDAMENTOS: Aos catorze dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, uma equipa técnica 
desta Câmara Municipal, compareceu no loteamento titulado pelo alvará nº 01/2006, sito no 
Loteamento Municipal do Pinheiro Manso em Vila Nova de Santo André, 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 
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recepção provisória das obras de urbanização, mas sim para 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 (140.174,35 € - 90%)....................................................................126.156,92 €; 
-Arranjos exteriores (6.330,00 € - 50%)..................................................................3.165,00 €; 
-Rede de Abastecimento de águas (10.917,84 €)............................................................0,00 €; 
-Rede de esgotos domésticos (2.090,14 € - 90%)....................................................1.881,13 €; 
-Rede de esgotos pluviais (22.592,67 € - 50%)......................................................11.296,34 €; 
-Rede de Telecomunicações (1.631,00 € - 90%)......................................................1.467,90 €; 
-Rede eléctrica (19.078,44 € - Redução 1.742,00€……………………................. 17.336,44 €; 
-Rede de gás (4.259,75 € - 90%).............................................................................3.833,78 €; 
-Total apurado.....................................................................................................165.137,49 €. 
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 nº 4 do artigo 54º do Decreto Lei 
555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 177/2001 de 4 de 
Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, em conformidade com o n.º 5 do artigo 54º do referido Decreto-lei considera-se 
estarem reunidas as condições para a redução da garantia bancária em causa, ficando cativo 
relativamente ao mesmo o valor 105.862,51€ (cento e cinco mil oitocentos e sessenta e dois 
euros e cinquenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


