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ACTA NÚMERO QUARENTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TRÊS DE DEZEMBRO DE DOIS 
MIL E NOVE --------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos três dias do mês de Dezembro 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, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos e Álvaro dos Santos Beijinha 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. ------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------  
ASSEMBLEIA GERAL DA AMBAAL – ELEIÇÕES-----------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia vinte e sete de Novembro 
do ano em curso, a Assembleia Geral daquela Associação de Municípios do Baixo Alentejo 
e Alentejo Litoral, para eleição dos seus Corpos Sociais, tendo sido apresentada uma lista 
única. Acrescentou que a Direcção ficou constituída com dois eleitos da CDU, um eleito do 
PSD e dois eleitos do PS, um dos quais presidirá, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 
de Beja. A presidência da Mesa da Assembleia Geral foi constituída pela Câmara Municipal 
de Odemira, Câmara Municipal de Sines, sendo a presidência da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA GALP ENERGIA, E 
OUTRAS ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES --------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que recebeu um documento daquela empresa 
com uma listagem dos apoios a conceder a várias entidades do Município, onde pode 
observar que havia uma redução substancial no montante global a atribuir, 
comparativamente aos anos transactos, e que na mesma não constava o apoio directo ao 
Município, contrariando o que vinha acontecendo nos anos anteriores com base em 
protocolo estabelecido entre as partes. Acrescentou que esta contestação levou a que 
estabelecesse contacto com o Director da Refinaria, a fim de esclarecer as razões da redução 
no apoio que vinha a ser concedido, tendo aquele responsável argumentado com as 
dificuldades relativas à actual crise financeira, e que em relação ao montante para o 
Município, a Câmara Municipal poderia retirá-lo do montante global a atribuir às 
Associações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que transmitiu àquele responsável que a Câmara Municipal nunca deu e nem 
iria dar qualquer indicação sobre os montantes a atribuir, porque se tratava de um assunto 
que competia à empresa. Contudo, não pode deixar de referir o exemplo de outras empresas 
daquele complexo industrial, como a Repsol, que atribui igual valor aos Municípios de 
Sines e de Santiago do Cacém, situação que considerava da maior justeza, tendo em conta 
nomeadamente, o facto da maioria dos trabalhadores daquele complexo residirem no 
Município de Santiago do Cacém, em grande parte na Cidade de Vila Nova de Santo André, 
a qual foi criada para alojar os trabalhadores do mesmo, o abastecimento de água ao 
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complexo ser feito através de infraestruturas existentes no Município, e os impactos 
negativos nas vias rodoviárias e no ambiente de que o mesmo é alvo. Transmitiu ainda que 
a Câmara Municipal não iria retirar qualquer montante das verbas indicadas para as 
Associações, tendo em conta as dificuldades das mesmas, e que perante a situação criada, 
iria declinar a assinatura do Protocolo.----------------------------------------------------------------  
Informou ainda que remeteu ofícios àquela empresa, dando conta da discordância e do 
descontentamento da Câmara Municipal sobre este assunto. --------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que deveria ser fundamentada a questão dos 
apoios diferenciados ao Município de Sines e ao Município de Santiago do Cacém, tendo 
em conta os impactos negativos em cada um deles.-------------------------------------------------  
Acrescentou que os apoios deveriam ser mais significativos, dada a responsabilidade social 
daquela empresa, e considerou que os mesmos deveriam ser afectados a objectivos 
concretos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que tem sido prática a identificação dos fins a que se 
destinam os apoios concedidos. ------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inclusão de assunto na Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto, tendo em conta a sua urgência: 
“Designação do representante do Município de Santiago do Cacém no Conselho 
Consultivo do Centro de Formação Profissional de Santiago do Cacém.” -----------------  
Proposta aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dois de 
Dezembro de dois mil e nove, eram as seguintes: ---------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 851.203,94€ (Oitocentos e cinquenta e um mil 
duzentos e três euros e noventa e quatro cêntimos). ------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 554.423,12€ (Quinhentos e cinquenta e quatro mil 
quatrocentos e vinte e três euros e doze cêntimos). -------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:----------------------------------  
 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------------------------  

 ASSUNTO: Regimento da Câmara Municipal de Santiago do Cacém ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte, de dois mil e cinco, do Gabinete de Apoio ao 
Presidente--------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a proposta de Regimento da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos 
e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Estabelecer normas de funcionamento do órgão executivo do 
Município--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do nº 1, do artigo 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 ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E 
COMUNICAÇÕES-------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cerimónia de Início dos Trabalhos de Requalificação do IP8. ---------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta de agradecimento enviada pelo Gabinete do 
Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações relativamente ao 
assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Designação do Representante do Município de Santiago do Cacém no 
Conselho Consultivo do Centro de Formação Profissional de Santiago do Cacém-------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Gestão de Recursos Humanos.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Designar a Vereadora Margarida Santos como representante do Município 
de Santiago do Cacém, no Conselho Consultivo do Centro de Formação Profissional de 
Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Considerando o início de um novo Mandato Autárquico. ----------  
DOIS: Nos termos do artigo 31.º, n.º 2 da Portaria n.º 570/2009, de 29 de Maio. -------------  
TRÊS. Ao abrigo da alínea i) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
Dispensada, por unanimidade, a votação por voto secreto. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da operação Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André 
incluída no Programa Integrado de Qualificação Urbana de Vila Nova de Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André – Concelho de Santiago do Cacém. ----------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo do Presidente da Câmara que aprovou a 
alteração da taxa de co-financiamento FEDER proposta para a candidatura em epígrafe, 
aprovada pela Câmara Municipal em Vinte e Seis de Novembro de Dois Mil e Nove, de 
65% para 62,66%.----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A taxa de co-financiamento calculada para cada 
uma das operações considerou a distribuição do montante FEDER cativado pela Autoridade 
de Gestão, a taxa média de co-financiamento do eixo de 56,48% e a taxa mínima de co-
financiamento de 30% e máxima de 70% a praticar em cada uma das operações. A alteração 
do valor global do investimento resultante da utilização dos orçamentos dos projectos de 
todos os parceiros traduziu-se na modificação do valor global do FEDER e obrigou à 
alteração da respectiva distribuição nas operações cujas candidaturas não haviam ainda sido 
submetidas, obrigando, por conseguinte, à modificação da respectiva taxa de co-
financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. --  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no artigo, artigo 68.º n.º 3, e artigo 64.º, 
número 4 alínea f) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 137º do Código de Procedimento Administrativo.-------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da operação “Academia Sénior de Artes e Saberes”, incluída 
no Programa Integrado de Qualificação Urbana de Vila Nova de Santo André----------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André – Concelho de Santiago do Cacém. ----------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo do Presidente da Câmara que aprovou a 
alteração da taxa de co-financiamento FEDER proposta para a candidatura em epígrafe, 
aprovada pela Câmara Municipal em Vinte e Seis de Novembro de Dois Mil e Nove, de 
44,38% para 42,04%. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A taxa de co-financiamento calculada para cada 
uma das operações considerou a distribuição do montante FEDER cativado pela Autoridade 
de Gestão, a taxa média de co-financiamento do eixo de 56,48% e a taxa mínima de co-
financiamento de 30% e máxima de 70% a praticar em cada uma das operações. A alteração 
do valor global do investimento resultante da utilização dos orçamentos dos projectos de 
todos os parceiros traduziu-se na modificação do valor global do FEDER e obrigou à 
alteração da respectiva distribuição nas operações cujas candidaturas não haviam ainda sido 
submetidas, obrigando, por conseguinte, à modificação da respectiva taxa de co-
financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. --  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no artigo, artigo 68.º n.º 3, e artigo 64.º, 
número 4 alínea f) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 137º do Código de Procedimento Administrativo.-------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da operação Requalificação Urbana do Bairro da Atalaia 
incluída no Programa Integrado de Qualificação Urbana de Vila Nova de Santo 
André 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André – Concelho de Santiago do Cacém -----------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo do Presidente da Câmara que aprovou a 
alteração da taxa de co-financiamento FEDER proposta para a candidatura em epígrafe, 
aprovada pela Câmara Municipal em Vinte e Seis de Novembro de Dois Mil e Nove, de 
60% para 57,66%.----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A taxa de co-financiamento calculada para cada 
uma das operações considerou a distribuição do montante FEDER cativado pela Autoridade 
de Gestão, a taxa média de co-financiamento do eixo de 56,48% e a taxa mínima de co-
financiamento de 30% e máxima de 70% a praticar em cada uma das operações. A alteração 
do valor global do investimento resultante da utilização dos orçamentos dos projectos de 
todos os parceiros traduziu-se na modificação do valor global do FEDER e obrigou à 
alteração da respectiva distribuição nas operações cujas candidaturas não haviam ainda sido 
submetidas, obrigando, por conseguinte, à modificação da respectiva taxa de co-
financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. --  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2009-12-03                                                                                          5 de 12 

FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no artigo, artigo 68.º n.º 3, e artigo 64.º, 
número 4 alínea f) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 137º do Código de Procedimento Administrativo.-------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da Operação - Requalificação e Ordenamento de Eixos 
Estruturantes - incluída no Programa Integrado de Qualificação Urbana de Vila Nova 
de Santo André ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André – Concelho de Santiago do Cacém. ----------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Que se ratifique o acto administrativo de alteração da deliberação da Câmara 
Municipal de Dezanove de Novembro de Dois Mil e Nove, praticado pelo Presidente da 
Câmara, relativamente à taxa de co-financiamento proposta, para a operação em epígrafe, 
passando de 65% do investimento elegível para uma taxa de 62,66%, prevendo-se, assim, 
que o financiamento FEDER atinja os 726.746,93€.------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto – UM: A taxa de co-financiamento calculada para cada uma 
das operações considerou a distribuição do montante FEDER cativado pela Autoridade de 
Gestão, a taxa média de co-financiamento do eixo de 56,48% e a taxa mínima de co-
financiamento de 30% e máxima de 70% a praticar em cada uma das operações. A alteração 
do valor global do investimento resultante da utilização dos orçamentos dos projectos de 
todos os parceiros traduziu-se na modificação do valor global do FEDER e obrigou à 
alteração da respectiva distribuição nas operações cujas candidaturas não haviam ainda sido 
submetidas, obrigando, por conseguinte, à modificação da respectiva taxa de co-
financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. ---  
De Direito: O disposto no artigo 64.º, número 4 alínea f) e no artigo 68.º n.º 3, da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 
artigo 137º do Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Candidatura da Operação - Requalificação e Valorização do Parque 
Central - incluída no Programa Integrado de Qualificação Urbana de Vila Nova de 
Santo André----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André – Concelho de Santiago do Cacém. ----------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos, Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Que se ratifique o acto administrativo de alteração da deliberação da Câmara 
Municipal de Vinte e Seis de Novembro de Dois Mil e Nove, praticado pelo Presidente da 
Câmara, relativamente à taxa de co-financiamento proposta, para a operação em epígrafe, 
passando de 61,60% do investimento elegível para uma taxa de 59,26%, prevendo-se, 
assim, que o financiamento FEDER atinja os 544.265,43€. ---------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto – UM: A taxa de co-financiamento calculada para cada uma 
das operações considerou a distribuição do montante FEDER cativado pela Autoridade de 
Gestão, a taxa média de co-financiamento do eixo de 56,48% e a taxa mínima de co-
financiamento de 30% e máxima de 70% a praticar em cada uma das operações. A alteração 
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do valor global do investimento resultante da utilização dos orçamentos dos projectos de 
todos os parceiros traduziu-se na modificação do valor global do FEDER e obrigou à 
alteração da respectiva distribuição nas operações cujas candidaturas não haviam ainda sido 
submetidas, obrigando, por conseguinte, à modificação da respectiva taxa de co-
financiamento. --------------------------------------------------------------------------------------------   
DOIS: Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. ---  
De Direito: O disposto no artigo 64.º número 4 alínea f) e no artigo 68.º n.º 3, da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e 
artigo 137º do Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÈM ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.421,54 € (dois mil 
quatrocentos e vinte e um euros e cinquenta e quatro cêntimos), referente ao custo de 
seguros de viaturas, da Associação de Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém.-------  
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: Execução da Rotunda da Avenida de Sines – Santo André--------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação de prazo legal solicitada pelo empreiteiro Vibeiras 
S.A. por 22 dias, ficando o término da empreitada para o dia 31.12.2009. ----------------------  
FUNDAMENTOS: UM: Verificou-se durante a execução da obra existir um erro de 
projecto, nomeadamente no diâmetro da conduta de água. Sendo este erro proveniente da 
informação de cadastro prestada pelas Águas de Santo André. Para resolver esta situação foi 
necessário que estas fornecessem o material adequado para a execução dos trabalhos, tendo 
o empreiteiro que disponibilizar todo o material que estava previsto em projecto afim de ser 
devolvido ás Águas de Santo André. -----------------------------------------------------------------  
O material necessário apenas foi disponibilizado na totalidade no início desta semana 
(24.11.2009), sendo que até esta data os trabalhos na referida zona estão condicionados á 
dita intervenção na conduta de água. -----------------------------------------------------------------  
DOIS: Ponto 2.23 do Caderno de Encargos do Procedimento. -----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DA FONSECA ------------------------  
ASSUNTO: Caminhada Solidária (SIDA).--------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2009, informação nº 292/DEASS/SASETEGE/2009 de 23/11/2009. ---  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Transferir para a Escola Secundária Manuel da Fonseca uma verba no 
valor de 200,00 € (Duzentos euros), com o objectivo de apoiar na execução de t-shirts a 
serem distribuídas aos participantes do evento, que decorrerá no dia 28 de Novembro de 
2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Festa de Natal da Educação Pré-Escolar – Ano Lectivo 2009/2010. ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão da Educação Acção Social e Saúde.-------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Tomar conhecimento do programa para a Festa de Natal da Educação 
Pré-Escolar – Ano Lectivo 2009/2010 do qual constará uma peça musical intitulada 
Operetinha em Quatro Estações, apresentada pela TUNASAS.-----------------------------------  
Dois – Tomar conhecimento da estimativa de custos que se prevê ser de 10.953,28 € (Dez 
mil novecentos e cinquenta e três euros e vinte e oito cêntimos) com IVA incluído, 
respeitante à aquisição de lembranças para todas as crianças (com idades compreendidas 
entre os 0 e os 10 anos de idade) integradas em creches, jardins de infância e escolas do 1º 
ciclo do ensino básico, do Município e refeições para o grupo TUNASAS. --------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. ---------------------------------  
Dar continuidade à iniciativa Festa de Natal da Educação Pré-Escolar, promovida pela 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Concertos de Natal 2009 – Transferência de Verba-----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 39/SAC/DSC/09 com o processo número11.A.1.1 do 
Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 2.000,00€ (dois mil euros) para a 
Sociedade Harmonia destinada ao Coral Harmonia para apoiar a realização dos Concertos 
de Natal 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao Abrigo da alínea a) e b) do número 4 do artigo 64º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro na redacção da Lei nº5/A-2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA -----------------------------  
ASSUNTO: Concertos de Natal 2009 – Transferência de Verba-----------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 38/SAC/DSC/09 com o processo número 11.A.1.1 do 
Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba de 2.000,00€ (dois mil euros) para o 
Grupo Coral do Clube Galp Energia destinada a apoiar a realização dos Concertos de Natal 
2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao Abrigo da alínea a) e b) do número 4 do artigo 64º da Lei 169/99, 
de 18 de Setembro na redacção da Lei nº5/A-2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato a termo resolutivo 
certo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de Acção 
Educativa) para a actividade de Educação, da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde, 
através da utilização da reserva de recrutamento. ---------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Necessidade de assegurar, a componente de apoio à família 
nos Jardins-de-infância da freguesia de Santo André, nomeadamente fornecimento de 
refeição e apoio ao prolongamento de horário, por ausência de trabalhador em situação de 
baixa prolongada.-----------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do 
Decreto-lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 40 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL 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(Mecânico), em regime de contrato por tempo indeterminado.---------------  
APRESENTANTE: Vereadora Margarida Santos -------------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder à abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Mecânico), em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para a actividade de Manutenção da frota, na Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Aposentação de trabalhador e necessidade de manter a 
equipa para assegurar a reparação e manutenção do parque de máquinas e viaturas. ----------  
De Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
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ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 - Auxílios Económicos: Livros e 
Material Escolar.----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2009, informação nº 292/DEASS/SASETEGE/2009 de 23/11/2009. ---  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros 
e material escolar) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico constantes das listagens que se 
anexam, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos 
e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
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 900,00 € (novecentos euros); Agrupamento de Cercal do 
Alentejo 300,00€ (trezentos euros); Agrupamento de Santiago do Cacém 1.400,00€ (mil e 
quatrocentos euros); Agrupamento de Santo André 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) 
sendo o valor total de 3.350,00€ (três mil trezentos e cinquenta euros). -------------------------  
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 35/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº3 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 acta com o número trezentos 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: Alteração Regulamentar ao PDM - Aprovação.----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Parecer Final da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo – CCDRA de doze de Novembro de Dois Mil e Nove.------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  

      PROPOSTA: Retirar o assunto, para reapreciação. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: J. SILVA LOBO, CONSTRUÇÃO CIVIL LDA. ------------------------------  
ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária Nº72004342170 da Caixa de Crédito 
Agrícola de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 – Ermidas Sado. ------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 24/2003 da Divisão de Gestão Urbanística. ----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a redução da Garantia Bancária nº 72004342170 da Caixa de 
Crédito Agrícola de Santiago do Cacém, referente à execução das infra-estruturas 
urbanísticas no Loteamento sito na Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 - Ermidas, ficando 
cativos 66.876,00 €  (sessenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis euros). --------------------  
FUNDAMENTOS: Na sequência da deslocação ao local, no dia 13 de Novembro de 2009, 
ao percorrer-se o loteamento, fez-se uma análise sumária e superficial, relativamente às 
características urbanísticas, arranjos exteriores e infraestruturas, tendo-se verificado em 
obra as seguintes anomalias e faltas: ------------------------------------------------------------------  
Constatou-se a ausência de um bloco de ecoponto constituído por papelão, vidrão, plasticão 
e dum contentor de RSU de 1000 l destinado a lixo indiferenciado na Rua Manuel Fonseca. 
Os passeios apresentam irregularidades, como sejam assentamentos, remates mal reparados, 
etc; os quais tudo indica estarem relacionados com a construção das moradias nos lotes, ou 
seja a montagem de estaleiro e o movimento de cargas e descarga de materiais a entrar e 
sair dos lotes, (situação esta que não se verificava em 2007, aquando a 1ª vistoria), pelo que 
as mesmas têm que ser corrigidas. ---------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta o requerimento solicitando a redução de garantia bancária, propõe-se, que 
em reunião de Câmara se proceda à redução da mesma para 66.876,00 € (sessenta e seis 
mil, oitocentos e setenta e seis euros), uma vez que a grande parte das obras de urbanização 
já se encontram concluídas.-----------------------------------------------------------------------------  
O valor da garantia bancária deve ser reduzido de acordo com o andamento dos trabalhos e 
a requerimento do interessado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54º do Decreto Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Ainda de acordo com o n.º 5 do artigo 54º do diploma acima mencionado, o conjunto das 
reduções efectuadas ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo não pode 
ultrapassar 90% do montante inicial da caução, sendo o remanescente libertado com a 
recepção definitiva das obras de urbanização. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANA HAREA --------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Alojamento-Profissionais de Saúde no Concelho. ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03.01-02/2006 do Serviço de Património.------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado entre o 
Município de Santiago do Cacém e a dona Ana Harea, em 30 de Setembro de 2008, 
referente a fracção “M” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, da freguesia 
de Santiago do Cacém, correspondente ao 1º Esquerdo, bloco D, sito na Praceta dos 
Bombeiros Voluntários, por mais seis meses.--------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela requerente, uma vez que continua 
a desempenhar a função de enfermeira no Serviço de Consultas Externas do Hospital do 
Litoral Alentejano. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ LUIS CALADO ---------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Contrato de Comodato – Cavalariças do antigo Posto da GNR, sito na 
Praça Conde Bracial -----------------------------------------------------------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03.09-04 de dois mil e nove do Serviço de Património. -------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência a titulo gratuito das Cavalariças do antigo Posto da 
GNR em Santiago do Cacém, freguesia e concelho de Santiago do Cacém, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 2 354º, ao senhor José Luís Calado, para o senhor 
efectuar a manutenção da sua viatura.-----------------------------------------------------------------  
2. Celebrar contrato de comodato; ---------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar a Minuta do contrato, conforme documento que se apresenta, documento que é 
dado como reproduzido na acta com o número trezentos e três, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
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 pelo senhor José Luís Calado. -----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Acções de Dinamização do Comércio Local – Natal 2009. ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo/2009. -----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 12-11-2009, no sentido 
de proceder às seguintes alterações ao Regulamento do Sorteio de Natal, indicadas pelo 
Governo Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------  
a) ponto 11, alterar o prazo de reclamação para 30 dias; -------------------------------------------  
b) ponto 17, alterar o prazo de envio ao Governo Civil, da declaração dos premiados para 8 
dias; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) o ponto 14 passará a ter a seguinte redacção: “ao valor de cada prémio é deduzido de 
IRS, conforme Art.º 9.º n.º 2 e Art.º 7.º n.º 2 alínea b) do CIRS, sendo este da 
responsabilidade da entidade organizadora do concurso que se compromete a fazer prova do 
pagamento no prazo de 5 dias após a operação de apuramento dos premiados”. ---------------  
FUNDAMENTOS:1- De acordo com o com fax ref.ª 300.40.06.16/09.3, anexo ao 
processo, remetido em 23-11-2009 pelo Governo Civil de Setúbal.------------------------------  
2- Considerando as competências da DDET/GAE, artigos 55º e 56º do Regulamento de 
Serviços Municipal, no âmbito de organização de seminários, palestras e/ou outros 
direccionados para as actividades económicas. ------------------------------------------------------  
3- De acordo com a alínea l) do n.º 2 do art.º 64º da lei 169/99, de 18 de Setembro com a 
redacção da lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta minutos. ---------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

Presidente da Câmara  
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