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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DE NOVE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DOZE --------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 
Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
Vereadores, a fim de se efetuar 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 votação a acta nº 5 de reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.---------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Conclusão da Requalificação da EM550 – 
Acolhimento a Miróbriga – Lista de Erros e Omissões --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois, e informação número 
dezasseis de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Ratificar o ato administrativo praticado pela Srª. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de 06.02.2012 para aprovação do aditamento ao programa de 
procedimento, aprovação da não aceitação das listas de erros e omissões apresentadas, 
mantendo se o mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso, aprovação dos 
esclarecimentos acerca das listas de erros e omissões apresentadas e aprovação da correção á 
memória descritiva e caderno de encargos da rede elétrica, documentos que serão dados como 
reproduzidos em ata. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas Listas de Erros e Omissões por parte dos 
interessados, num total de 3 empresas. ------------------------------------------------------------------  
As listas apresentadas foram analisadas pelos projetistas e não se verificaram quaisquer 
alterações ao mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso. -----------------------------  
Foi também efetuada uma pequena correção á memória descritiva e caderno de encargos da 
rede elétrica, em virtude de estar omissa a menção da expressão “ou equivalente” num dos 
itens. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O prazo para apresentação das propostas retoma a contagem no dia 08.02.2012, ficando a 
entrega das propostas para dia 10.02.2012. --------------------------------------------------------------  
2- Número 3 e 5 do artigo 61º, 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: Concurso Público para Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos 
Estruturantes – Lista de Erros e Omissões -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2012-02-09                                                                                                       Pág. 2 

REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero três, e informação número 
dezassete de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Ratificar o ato administrativo praticado pela Srª. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de 06.02.2012 para aprovação do aditamento ao programa de 
procedimento, aprovação da não aceitação das listas de erros e omissões apresentadas, 
mantendo se o mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso e aprovação dos 
esclarecimentos acerca das listas de erros e omissões apresentadas, documentos que serão 
dados como reproduzidos em ata. -------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas Listas de Erros e Omissões por parte dos 
interessados, num total de 4 empresas. ------------------------------------------------------------------  
As listas apresentadas foram analisadas pelos projetistas e não se verificaram quaisquer 
alterações ao mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso. -----------------------------  
O prazo para apresentação das propostas retoma a contagem no dia 08.02.2012, ficando a 
entrega das propostas para dia 10.02.2012. --------------------------------------------------------------  
2- Número 3 e 5 do artigo 61º, 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: Concurso Público para Conclusão da Requalificação Urbana dos Bairros da 
Atalaia, Azul e Pôr do Sol – Lista de Erros e Omissões --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO : Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero quatro, e informação número 
dezoito de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA : 1 – Ratificar o ato administrativo praticado pela Srª. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de 06.02.2012 para aprovação do aditamento ao programa de 
procedimento, aprovação da não aceitação das listas de erros e omissões apresentadas, 
mantendo se o mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso e aprovação dos 
esclarecimentos acerca das listas de erros e omissões apresentadas, documentos que serão 
dados como reproduzidos em ata. -------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas Listas de Erros e Omissões por parte dos 
interessados, num total de 4 empresas. ------------------------------------------------------------------  
As listas apresentadas foram analisadas pelos projetistas e não se verificaram quaisquer 
alterações ao mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso. -----------------------------  
O prazo para apresentação das propostas retoma a contagem no dia 08.02.2012, ficando a 
entrega das propostas para dia 10.02.2012. --------------------------------------------------------------  
2- Número 3 e 5 do artigo 61º, 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: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado-----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02/TI/DGRH/SR/2011--------------------------------------------------  
PROPOSTA: Revogação da deliberação da Câmara Municipal de 07 de abril de 2011 e 
consequente anulação do procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de 
trabalho na carreira/categoria de assistente operacional (mecânico) da carreira geral de 
assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Atentas as condições económicos atuais que afetam as 
estruturas públicas, a necessidade de redução de pessoal, e a consequente análise dos recursos 
humanos disponíveis, a necessidade de recursos humanos na manutenção de frota será suprida 
através do recurso à mobilidade interna. -----------------------------------------------------------------  
De Direito: Nos termos dos artigos 140º e 142º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 6/96, de 31 de janeiro e nº 2 do artigo 38º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril. ----------------------------------------------------   
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES:  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi 
apresentada a seguinte declaração de Voto: “Votámos favoravelmente e elogiamos o esforço 
dos serviços na tentativa de resolver o assunto de acordo com o método de compensação entre 
estruturas a nível interno”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Ação Social Escolar – 2011/2012 – Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado, Santiago do 
Cacém e Santo André -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxilios Económicos da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/2012, informação nº 015/DEASS/2012 de 25 de janeiro de 2012.---------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e 
material escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, relativos a novos processos, 
constantes do Anexos I, documento que será dado como reproduzido em ata.---------------------  
2. Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2011.01.13 relativa ao assunto em 
epígrafe, respeitante ao aluno constante do Anexo II. --------------------------------------------------  
3. Transferir para os Agrupamentos na sequência das atribuições e da reforma, atrás prevista, 
as verbas para livros e/ou material escolar, destinadas aos alunos carenciados – escalão A e B, 
constantes nos anexos I e II, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 12.50€ (doze 
euros e cinquenta cêntimos), Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 75,00 € (setenta 
e cinco euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 75.00 € (setenta e cinco euros) 
sendo o valor total de 162,50 € (cento e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) e d) do nº 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de setembro; 
Alínea e) do nº 1 do artº 4 e nº 1 alínea a) e c) e o nº 2 do artigo 14º do Decreto-Lei nº 399-
A/84, de 28 de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------  
Nº 1 e2 do artigo 8º e nº 1 e 2 do artº 9º do Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, com as 
alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de setembro. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Comemoração do Carnaval das Escolas /2012---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesias do Município de Santiago do Cacém -------------------------------  
REFERÊNCIA: 30.7 – Programas e Iniciativas, informação nº 16/DEASS/2012 de 
2012/01/19. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a transferência de verbas para os Agrupamentos de Escolas e 
Jardins de Infância particulares no valor de 2.160,00 € (dois mil cento e sessenta euros) --------  
2. Condicionar o pagamento à apresentação de cópias de faturas até dia 31 de março de 2012.-  
3. Tomar conhecimento do Programa da Festa de Carnaval das Escolas/2012 nas freguesias do 
Município de Santiago do Cacém e estimativa de custos, cuja previsão é de 3.507,00€ (Três 
mil quinhentos e sete euros). -------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Tem constituído prática da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
organizar conjuntamente com os estabelecimentos de educação e ensino da Cidade de 
Santiago do Cacém e localidades próximas o Desfile de Carnaval.----------------------------------  
2. Tem sido prática da Câmara Municipal, desde há vários anos, apoiar financeiramente as 
escolas/jardins de infância (oficiais, particulares e IPSS´s) que participam nos desfiles de 
Carnaval que têm lugar nas várias localidades do nosso Município.---------------------------------  
3. De acordo com o previsto na alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de setembro 
na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e 
Higiene Urbana de Santiago do Cacém----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número seis do Departamento de Obras Municipais e Ambiente 
de três de fevereiro de dois mil e doze--------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura da consulta pública, da proposta de Regulamento 
Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, em 
anexo, pelo período de 30 dias úteis e a sua disponibilização na internet, bem como nos locais 
e publicações de estilo.--------------------------------------------------------------------------------------  
2- Remeter à entidade reguladora para emissão de parecer, durante o período de discussão 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e a Portaria n.º 34/2011 de 13 
de janeiro vieram revelar a necessidade de adequar o Regulamento Municipal de Gestão de 
Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de Santiago do Cacém, atendendo especialmente às 
exigências de funcionamento dos serviços do Município de Santiago do Cacém, às 
condicionantes técnicas no exercício da sua atividade e às necessidades dos utilizadores.-------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de Santiago 
do Cacém-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação número seis do Departamento de Obras Municipais e Ambiente 
de três de fevereiro de dois mil e doze--------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura da consulta pública, da proposta de Regulamento 
Municipal de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém, em anexo, pelo período de 30 
dias úteis e a sua disponibilização na internet, bem como nos locais e publicações de estilo. ---  
2- Remeter à entidade reguladora para emissão de parecer, durante o período de discussão 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e a Portaria n.º 34/2011 de 
13 de janeiro vieram revelar a necessidade de adequar o Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água de Santiago do Cacém, atendendo especialmente às exigências de 
funcionamento dos serviços do Município de Santiago do Cacém, às condicionantes técnicas 
no exercício da sua atividade e às necessidades dos utilizadores. ------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de 
Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número seis do Departamento de Obras Municipais e Ambiente 
de três de fevereiro de dois mil e doze--------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura da consulta pública, da proposta de Regulamento 
Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém, em anexo, pelo período 
de 30 dias úteis e a sua disponibilização na internet, bem como nos locais e publicações de 
estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Remeter à entidade reguladora para emissão de parecer, durante o período de discussão 
pública. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto e a Portaria n.º 34/2011 de 
13 de janeiro vieram revelar a necessidade de adequar o Regulamento Municipal de Drenagem 
de Águas Residuais de Santiago do Cacém, atendendo especialmente às exigências de 
funcionamento dos serviços do Município de Santiago do Cacém, às condicionantes técnicas 
no exercício da sua atividade e às necessidades dos utilizadores. ------------------------------------  
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/DOGU/SAU, de dois mil e onze, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº 3 do artº 65 da Lei nº 169/99, 
de 18 de setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, documento que será 
dado como reproduzido em ata. ---------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JORGE AUGUSTO SANTOS RODRIGUES--------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Alojamento – Profissionais de Saúde no Concelho. ----------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.01/2010 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Senhor Jorge Augusto Santos Rodrigues, em 8 de 
janeiro de 2010, referente à fração “I” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, 
da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao R/Ch, direito, do Bloco D, da Praceta 
dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, por mais um ano. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pelo requerente, uma vez que se encontra 
a desempenhar a função de Internato Médico Complementar em Medicina Geral e Família no 
Centro de Saúde de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------  
2- De acordo com a alínea f) do nº 1 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/ 2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respetivo 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 redação da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças 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 trinta e cinco minutos..-------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

__________________________________________ 
 


