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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZ DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dez dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 
Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. --------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número quatro 
e cinco das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por maioria, com seis votos a favor 
e uma abstenção do Senhor Vereador José Rosado, por não ter estado presente. ------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -----------------------------------------  
ENTIDADE: HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO---------------------------------------  
ASSUNTO: Situação do Hospital de Dia do Hospital do Litoral Alentejano -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente-------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: do documento remetido pelo Coordenador do Hospital de 
Dia / Unidade de Oncologia do Hospital do Litoral Alentejano, Dr. Francisco Manuel Lança 
de Brito Palma, a informar da actual situação de iminente risco de encerramento do serviço do 
Hospital de Dia do HLA. -----------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 215.97€ (duzentos e quinze 
euros e noventa e sete cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da Associação 
Humanitária dos 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: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo   ----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3 105.08€ (três mil cento e 
cinco euros e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da Associação dos 
Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------------  
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: Criação da secção autónoma do Conselho Coordenador de avaliação para 
avaliação do pessoal não docente vinculado à autarquia ------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 32/DGRH/SGC/2011------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Criação da secção autónoma do conselho coordenador da avaliação para 
avaliação do pessoal não docente vinculado à autarquia com a seguinte constituição:------------  
- Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, que preside; ---------------------  
- Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Humanos; -------------------------------------------------  
- Chefe da Divisão de Educação Acção Social e Saúde; -----------------------------------------------  
- Director do Agrupamento de Escolas do Cercal do Alentejo; --------------------------------------  
- Director do Agrupamento de Escolas de Alvalade;  -------------------------------------------------  
- Director do Agrupamento de Escolas de Santo André; ----------------------------------------------  
- Director do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: No respeitante ao pessoal não docente vinculado às autarquias 
locais, o conselho coordenador da avaliação é o do município respectivo, devendo integrar o 
director ou directores dos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas abrangidas, ou 
os seus representantes. A Câmara Municipal deve deliberar a criação, no âmbito do respectivo 
conselho coordenador da avaliação do pessoal, de uma secção autónoma para avaliação do 
pessoal docente.----------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: Nºs 2 e 3 do artigo 3 da Portaria nº 759/2009, de 16 de Julho e no nº 3 do artigo 
21 do Decreto Regulamentar nº 18/2009, de 4 de Setembro.------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ESTRELA DE SANTO ANDRÉ – ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, 
RECREIO E DESPORTO -------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo entre o Município e o Estrela de Santo André para a Gestão do 
Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/2010-3.3.1 da Divisão de Cultura e Desporto ------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a renovação do Protocolo entre o Município e o Estrela de Santo 
André para a Gestão do Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número vinte e nove, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
da reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Considerando a importância do aumento e melhoria das infra-estruturas 
de prática de actividade Física e Desportiva no Município, num processo que possibilita 
orientar a sua gestão para um serviço efectivo à comunidade justifica-se a renovação do 
Protocolo acima referido, tendo também como principio um apoio à entidade Estrela de Santo 
André no aumento e melhoria das infra-estruturas para o desenvolvimento das suas 
actividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 5/DOGU, de dois mil e onze, 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, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número trinta, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOAQUIM ÂNGELO E CACHADINHA, S.A PROMOÇÃO 
IMOBILIÁRIA E TURISMO --------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Recepção definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento denominado 
Baleizão do Meio -  Lotes 1 e 2 – Vila Nova de Santo André e cancelamentos das 
garantias bancárias n.º 36039900016 do Banco Nacional Ultramarino S.A no valor de 1 
000 000$00, correspondente a 4 987,98 € (quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e 
noventa e oito cêntimos) e n.º 97380001723820019 da Caixa Geral de Depósitos no valor 
de 28 230,00 € (vinte e oito mil, duzentos e trinta euros). ------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lotes 1 e 2 Baleizão do Meio – Vila Nova de Santo André. -----------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento n.º 42001/2000 da Divisão de Ordenamento e 
Gestão Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a recepção definitiva das obras de urbanização e o cancelamento das 
garantias bancárias n.º 36039900016 do Banco Nacional Ultramarino S.A no valor de 1 000 
000$00, correspondente a 4 987,98 € (quatro mil, novecentos e oitenta e sete euros e noventa 
e oito cêntimos) e n.º 97380001723820019 da Caixa Geral de Depósitos no valor de 28 
230,00 € (vinte e oito mil, duzentos e trinta euros). ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Em vistoria efectuada ao local verificou-se que a obra está concluída e 
em condições de ser recepcionada.------------------------------------------------------------------------  
A manutenção dos espaços já é da responsabilidade da Divisão de Serviços Urbanos conforme 
informação interna 45/2010 de Novembro. De acordo com informação da DASB de 
23.11.2010 todas as ligações de águas e esgotos reúnem condições de recepção. -----------------  
Foram cumpridas as condições de adjudicação dos lotes em hasta pública. ------------------------  
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Uma vez que já decorreu o prazo de garantia das obras de urbanização e se verificou que as 
mesmas se encontram concluídas e em condições de ser recepcionadas, deverá proceder-se ao 
cancelamento da caução prestada sob forma de garantia bancária, nos termos dos artigos 54.º e 
87.º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na sua actual redacção. -----------------------  
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. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e vinte minutos.------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

__________________________________________ 
 


