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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO 
DIA NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE. 
Aos nove dias do mês de Abril de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do Cacém e Sala 
de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves de Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, José António Alves Rosado 
e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião 
ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Álvaro Beijinha. -----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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, foi colocada para discussão e aprovação a acta número treze da reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com as abstenções do Senhor Presidente e do 
Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, por não terem estado presentes.------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Documentos de Prestação de Contas de 2008 ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Nove.--------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente da Câmara.---------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, Demonstração de 
Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações Financeiras e 
Relatório de Gestão relativos a 2008, elaborados nos termos previstos no Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 
de Fevereiro, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número 
oitenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos 
Membros do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------  
2. Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos:-------------------------------------  
a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 
subsídio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Mapas de activo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos de 
rendimentos no exercício. ----------------------------------------------------------------------------------  
c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um 
conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo de 
Maneio (existe regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do 
imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico.----------------  
3. Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Conforme o disposto na alínea e) do nº. 2 do artigo nº.64 da Lei 
169/99, de 18 Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------  
2. De acordo com o capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001, - 2ª. Secção 
publicada no D.R. nº. 191 de 18 de Agosto, II Série. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU.---------------------------------------  
Um voto contra, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD.--------------------------  
Uma abstenção, da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS.--------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Execução do Auditório do Parque de Feiras e Exposições de Santiago do 
Cacém---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quarenta e um de dois mil e quatro da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar o cálculo definitivo da revisão de preços no valor de 93.719,79 € 
acrescido de IVA o que totaliza 98.405,78 €. -----------------------------------------------------------  
2. Aprovar a actualização do mapa da conta final da empreitada, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta, com o número oitenta e três, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Número um do artº 222 do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março. -------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da Rua Dr. Beja da Costa no Cercal do Alentejo ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo ------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte de dois mil e nove da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa TEODORO 
GOMES ALHO, S.A pelo valor de 126.994,67 €, acrescidos de IVA no valor de 6.349,73 €, 
totalizando 133.344,40 € (Cento trinta e três mil trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta 
cêntimos), conforme proposta apresentada e constante no processo. --------------------------------  
A obra encontra-se prevista em PPI para o ano de 2009 com o objectivo 3.3.1.1.2. e projecto 
Nº 2007/083.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar como representantes do dono da obra e responsáveis pela fiscalização da obra os 
seguintes elementos: Fiscal permanente o Sr. Rui Manuel Pereira Vilhena, Fiscal de Obras, e 
director de fiscalização o Sr. António Norberto Marques da Silva, Engenheiro Civil Principal 
e que o director de fiscalização represente o Dono de Obra nas vistorias que seja necessário 
realizar para efeitos de recepção da obra. ----------------------------------------------------------------  
3. Aprovar um coordenador de segurança da obra, o Sr. António Joaquim Ramos Penedo, 
Técnico Superior de 2ª Classe.-----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. No seguimento da deliberação camarária adoptada em reunião de 12 
de Fevereiro de 2009, foi aberto procedimento por Ajuste Directo para a execução da 
empreitada em referência, a qual teve a análise de propostas no dia 13-03-2009. -----------------  
2. Decorridos os trâmites legais, procedeu-se à audiência prévia dos concorrentes da qual não 
houve reclamações e que se junta em anexo relatório final.-------------------------------------------  
3. Ao abrigo dos nºs 3 e 4 do art.º 124º, artº 344º e alínea d) do nº 1 do artº 95º do Regime 
Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas (Decreto Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro), os 
artºs 100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo e o nº 2 do artº 9º do Decreto-
Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro.-----------------------------------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade - Lista de 
Erros e Omissões -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovação da lista de erros e omissões e respectivo aditamento aos 
elementos de projecto. --------------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovação da prorrogação do prazo para apresentação das propostas e alteração do valor 
base do procedimento, sendo o custo estimado de 1.425.000,00€ (um milhão quatrocentos e 
vinte e cinco mil euros), acrescido de IVA, (71.250,00 €), que perfaz um valor total de 
1.496.250,00 € (um milhão quatrocentos e noventa e seis mil duzentos e cinquenta euros). ----  
3. Aprovação do aviso de prorrogação de prazo, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta, com o número oitenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, 
aditamento ao programa de procedimento e aditamento ao caderno de encargos. -----------------  
FUNDAMENTOS: 1. As listas de erros e omissões do concurso em referência foram 
analisadas pela DOTP e conduziram a um aumento do valor base em cerca de 10 %, prevê-se 
a execução da obra em 2009 e 2010 e encontra-se prevista em PPI com o objectivo 3.3.1.1.3. 
e projecto n.º 2008/076, sendo para 2009 o valor de 1.188.700,00€ acrescido de IVA, 
(59.435,00 €), num total de 1.248.135,00 € (um milhão duzentos e quarenta e oito mil cento e 
trinta e cinco euros) e para 2010 o valor de 236.300,00€ acrescido de IVA, (11.815,00 €), 
num total de 248.115,00 € (duzentos e quarenta e oito mil e cento e quinze euros). -------------  
2. Número 5 do artigo 61º, n.º 2 e n.º 4 do artigo 64ºdo Decreto-lei nº 18/2008, de 29 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 13/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
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 oitenta e cinco, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da Reunião.-----------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Comemorações do 25 de Abril ----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/SAC/DSC/09-11.A.1.1 do Serviço de Acção Cultural 
da Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do programa, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta, com o número oitenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, e da 
respectiva estimativa de custos. ---------------------------------------------------------------------------  
Estimativa de Custos: -------------------------------------------------------------------------------------  
- Espectáculo com DELFINS – 26.400,00 € (vinte seis mil quatrocentos euros) ------------------  
- Aquisição de Fogo de Artifício, Foguetes e Morteiros – 5.000,00 € (cinco mil euros)----------  
- Aluguer de Palco – 4.000,00 € (quatro mil euros) ----------------------------------------------------  
- Serviço de Segurança – 750,00 € (setecentos e cinquenta euros)-----------------------------------  
- Lembranças aos participantes nas iniciativas do Programa do Município – 8.500,00 € (oito 
mil e quinhentos euros) -------------------------------------------------------------------------------------  
Total estimado – 44.650,00 € (Quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta euros)--------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b) do número 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 
18 de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Plano de Transporte Escolares para o Ano Lectivo 2009/2010 – Aprovação -  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde SASETEGE e 
Informação nº 108/DEASS/SASETEGE/2009 de 2009/04/03. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo 2009/2010, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número oitenta e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------------------------------------  
2. Desencadear o processo conducente à abertura de concurso limitada para adjudicação dos 
circuitos especiais de transporte escolar para o ano lectivo 2009/2010, cujos mapas se 
anexam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. artigos 10 e 15 do Decreto Lei nº 299/84, de 5 de Setembro. --------------------------------------  
3. Portaria nº 766/84, de 27 de Setembro.----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Pedro do 
Ó Ramos, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------------------------------  
Uma abstenção, da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS.--------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para o Futebol Clube Ermidense ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 06/2009 – 3.3.2/4 com a informação nº 26/2009 da 
Divisão Sócio Cultural --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 7.500,00 Euros (sete mil e 
quinhentos euros) para o Futebol Clube Ermidense, para apoio no arrelvamento do campo de 
futebol de 7 em Ermidas. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento da sua actividade desportiva regular, bem como a continuidade da sua 
intervenção junto da população do Município.----------------------------------------------------------  
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2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção da 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: DIOCESE DE BEJA---------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 08/SAC/DSC/2009 com o Processo nº 01/SAC/DSC/2009 – 
15.G.1 do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 14.217,88 € (catorze mil duzentos e dezassete 
euros e oitenta e oito cêntimos) destinada a assegurar os seguintes encargos: ---------------------  
1. Manutenção dos encargos com dois guardas: --------------------------------------------------------  
a) 100% do vencimentos de um no montante de 8.657,88 € (oito mil seiscentos e cinquenta e 
sete euros e oitenta e oito cêntimos) – inclui vencimento, subsídio de refeição, segurança 
social e seguro;-----------------------------------------------------------------------------------------------  
b) 70% do vencimento de outro no montante de 4.410,00 € (quatro mil quatrocentos e dez 
euros) – só inclui o vencimento;---------------------------------------------------------------------------  
2. Comparticipação na limpeza – 500,00 € (quinhentos euros). --------------------------------------  
3. Comparticipação na electricidade – 650,00 € (seiscentos e cinquenta euros) -------------------  
Total do apoio a efectuar: 14.217,88 € (catorze mil duzentos e dezassete euros e oitenta e oito 
cêntimos)------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------  
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 quarenta minutos. ------------------------------------------------------------
--------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 

 
 


