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ACTA NÚMERO NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos onze dias do mês de Março de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira 
Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número oito, da reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – CONSTRUÇÃO DE MURO 
JUNTO AO CAMPO DE TÉNIS DO CLUBE GALP ENERGIA ---------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor João de Sousa, residente naquela 
Cidade, no Bairro Horizonte, o qual questionou se a Câmara Municipal tinha licenciado a 
construção, em curso, de um muro junto ao Campo de Futebol do Clube da Galp Energia, 
dado não lhe parecer que a mesma esteja a ser feita de acordo com as regras de segurança, 
chamando a atenção para o risco que as pessoas correm ao passarem na via pedonal junta ao 
mesmo, mostrando em seguida as fotografias que tirou daquela situação. ----------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que tinha sido alertado sobre aquela situação, 
na semana anterior, pelo Senhor Vereador José Rosado, tendo dado instruções à 
Fiscalização para se deslocar ao local, o que se verificou, em vinte e quatro de Fevereiro do 
ano em curso, tendo sido dada ordem de suspensão dos trabalhos e instruções para o 
escoamento imediato do muro, para evitar a sua derrocada. ---------------------------------------  
Mais informou que a Associação, dona da obra, foi notificada, no sentido de pedir o 
licenciamento da construção do muro. ----------------------------------------------------------------  
Informou ainda que irá dar instruções à Fiscalização para se deslocar novamente ao local. -  
O Senhor Presidente recomendou que sejam tomadas medidas rapidamente e que a situação 
seja analisada também no âmbito da protecção civil. -----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BAIRRO HORIZONTE – ESTACIONAMENTO ----------------------------------------------  
O Senhor João de Sousa chamou a atenção para alguns problemas que se colocam no 
estacionamento, naquele Bairro, devido ao abuso por parte de algumas pessoas que 
estacionam em cima dos passeios, danificando os mesmos, assim como para uma situação 
concreta de cargas e descargas num estabelecimento comercial de rações, no Lote 56, que 
para além dos estragos no passeio com as manobras dos camiões e do monta-cargas, obstrui 
a via, impedindo a passagem a outras viaturas. ------------------------------------------------------  
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Referiu ainda que daquele estabelecimento emanam maus cheiros para a via pública.--------  
O Senhor Presidente referiu que estava em curso a requalificação daquele Bairro, não sendo 
admissível que se estacione em cima dos passeios destruindo o que foi recuperado, 
acrescentando que este problema deverá ser visto com a GNR – Guarda Nacional 
Republicana. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que a questão do estacionamento em cima dos 
passeios é um mau hábito, já antigo, de alguns moradores daquele Bairro, acrescentando 
que se trata de um comportamento abusivo que terá de ser corrigido com a intervenção da 
GNR.  
Informou ainda que estava em estudo a viabilidade de estacionamento num dos lados da 
faixa de rodagem e a definição de um sentido único. -----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LIMPEZA DE ZONAS VERDES-------------------------------------------------------------------  
O Senhor João de Sousa chamou também a atenção de que o espaço junto aos lotes 19 e 21, 
naquele Bairro, está cheio de mato. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“LIMPAR PORTUGAL” – INICIATIVA DE ÂMBITO NACIONAL – 20 DE 
MARÇO DE 2010 --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor João de Sousa referiu que iria participar naquela iniciativa, para a qual já estão 
inscritos cento e sessenta mil cidadãos de todo o País, referindo que seria importante que a 
Câmara Municipal disponibilizasse meios logísticos para o efeito. ------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a Câmara Municipal estava envolvida naquela iniciativa 
desde o seu início.----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém foi 
uma das primeiras autarquias a associar-se àquela iniciativa, na qual, ele próprio, e vários 
funcionários já se inscreveram. ------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou ainda que foram disponibilizados todos os meios logísticos solicitados. --------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ – FOROS DA QUINTA – CAMINHOS RURAIS-  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Chainho, residente nos Foros 
da Quinta, o qual referiu que vinha novamente colocar o problema do arranjo dos caminhos 
naquela localidade, os quais estão cada vez mais degradados, dado que a ligeira intervenção 
que foi feita não resolveu o problema, porque foi apenas alisado o piso e tapados os 
buracos, e o facto de ter sido retirada a terra contribuiu para que, passados alguns dias, tudo 
estivesse na mesma.--------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a solução daquele problema passava pela abertura de uma caixa com uma 
dimensão de dez centímetros, no mínimo, na qual terá de ser colocada pedra e terra por 
cima, materiais estes que deverão ser devidamente compactados.--------------------------------  
Mais informou que não houve intervenção no caminho do Chaparral/Lagoa, tendo a brigada 
referido que não tinham instruções para o fazer. ----------------------------------------------------  
O Senhor Presidente recordou que, desde a última vez que o Senhor António Chainho tinha 
vindo à reunião de Câmara, há cerca de dois meses, não parou de chover, pelo que, os 
Serviços apenas puderam fazer uma intervenção mínima, indispensável, tendo em conta o 
mau estado dos caminhos. ------------------------------------------------------------------------------  
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Mais referiu que com o agravamento das condições atmosféricas nos últimos tempos, a 
situação dos caminhos piorou bastante, não só no Município, mas em todo o País, criando 
um problema sério que urge resolver, para o qual será necessário aguardar que as condições 
climatéricas estabilizem. Acrescentou que está preparado um plano de intervenções nos 
caminhos, onde foram definidas prioridades e prevista a utilização do equipamento, doze 
horas por dia, em dois turnos. --------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LAGOA DE SANTO ANDRÉ – RESTRIÇÕES À PESCA -----------------------------------  
O Senhor António Chainho questionou, se a Câmara tinha conhecimento das situações de 
restrição impostas pelo ICNB – Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, 
aos pescadores da Lagoa, as quais, na sua opinião, são excessivamente restritivas, com 
multas muito elevadas e aplicadas de forma arbitrária, dando como exemplo uma situação, 
em que foi acordado entre os pescadores e a responsável daquele Instituto que a pesca 
cessaria uma hora antes do pôr-do-sol e teriam uma hora para sair da Lagoa, e o que 
aconteceu foi que, ao chegar ao cais quinze minutos depois da hora em que terminou de 
pescar, estavam as autoridades à sua espera para lhe aplicarem uma multa de trinta e cinco 
mil euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que outra situação que se coloca tem a ver com a disposição das redes, muito 
juntas, cujas multas vão de vinte a trinta mil euros.-------------------------------------------------  
Mais referiu saber que está em discussão o estatuto das águas marítimas e interiores, em 
cujas reuniões a Câmara Municipal participa, pelo que, solicitou que seja recomendado à 
responsável daquele Instituto que tenha mais algum comedimento nesta matéria.-------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu ter conhecimento da situação exposta, dado que a 
Câmara Municipal, assim como o ICNB representado pela Arquitecta Ana Vidal, têm 
assento no Conselho Estratégico daquela reserva natural, acrescentando que a Junta de 
Freguesia de Santo André também acompanha a situação e tem levantado algumas reservas 
sobre os mecanismos aplicados que atingem os pescadores. --------------------------------------  
Mais referiu que no ICNB há quem pretenda que as águas da Lagoa passem a ter o estatuto 
de águas marítimas, com o incremento da fiscalização das mesmas, acrescentando que a 
Câmara Municipal está atenta a este assunto sobre o qual tomará posição, esclarecendo que 
não se trata de dar cobertura à prevaricação, mas sim, ter também em conta os interesses 
dos pescadores. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a gestão daquela reserva é do ICNB e que a Câmara 
Municipal tem vindo a acompanhar a situação, acrescentando que se têm registado alguns 
casos muito discutíveis no referente ao policiamento, os quais já motivaram uma reunião na 
Câmara Municipal com os pescadores, tendo a responsável do Instituto se recusado a 
participar, dado que os pescadores não estavam organizados em Associação.------------------  
O Senhor António Chainho informou que os pescadores já têm uma Associação com 
personalidade jurídica. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a Câmara Municipal quer discutir estes assuntos com o 
ICNB, a Direcção Geral de Florestas, a Junta de Freguesia de Santo André e os 
representantes dos pescadores. -------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS DE 
CERCAL DO ALENTEJO---------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com aquela Associação, no dia cinco 
do mês em curso, representada por membros dos novos Corpos Sociais, recentemente 
eleitos, na qual, o Presidente, Senhor Benvindo Pereira, deu conta das preocupações que 
resultam de situações complicadas que encontraram, nomeadamente a falta de registo do 
imóvel do Quartel, o qual foi construído com dinheiros públicos, sobre um terreno que é 
propriedade da Associação, mas não chegou a ser licenciado. Mais esclareceu que o 
processo de pedido de licenciamento foi iniciado mas não foi concluído, devido a alterações 
no projecto que não foram regularizadas. Situação que também o surpreendeu, porque 
estava convencido que tudo estaria em ordem. -----------------------------------------------------  
Acrescentou que se trata de uma situação delicada que é preciso regularizar, tendo 
manifestado toda a disponibilidade da Câmara Municipal para ajudar a resolver o problema, 
para o qual a Associação terá de contratar os serviços de um projectista, para retomar o 
processo até à sua conclusão.---------------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que a situação financeira da Associação é muito delicada, e que os novos 
Corpos Sociais herdaram outro problema delicado para resolver, o qual se prende com uma 
dívida ao concessionário que abastecia as bombas de combustível exploradas por aquela 
Associação.------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A PRESIDENTE DO HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO -  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com a Senhora Presidente do HLA, a 
quem manifestou profundas preocupações sobre a situação de precariedade dos cerca de 
cem enfermeiros daquele Hospital, os quais, com a alteração do estatuto do mesmo para 
EPE – Entidade Pública Empresarial, viram modificadas as suas relações contratuais, 
passando para o regime do Código de Trabalho com perda das regalias previstas no 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas, o que poderá levar à saída de enfermeiros, com 
algumas especializações, para outros pontos do País, baixando o nível de qualidade dos 
Serviços daquele Hospital.------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que transmitiu à Senhora Presidente que era imperativo que aquele Hospital 
nivelasse por cima, de forma a transmitir uma imagem de qualidade e segurança aos utentes 
e para que venha a ser considerado como Unidade de Saúde de referência pelos potenciais 
investidores na região, o que não se compadece com a contratualização de mão-de-obra, o 
mais barata possível, no que respeita a pessoal de enfermagem e outro, quando se sabe que 
o Hospital consegue pagar milhares de euros a médicos que ali vão prestar serviços durante 
algumas horas. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que transmitiu ainda que a Câmara Municipal não queria ver sair pessoas 
qualificadas que optaram por ficarem naquele Hospital, por gostarem também de viver no 
Município, e que era preciso criar condições para que o Hospital possa dispor de equipas 
técnicas altamente preparadas. -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade sugeriu que nas reuniões com a Senhora Presidente do 
Hospital fosse também colocado o problema da falta de um sistema de informação que 
permita aos familiares dos doentes o acompanhamento da evolução das situações, os quais 
vivem ali horas e horas de angústia, sem uma palavra que os possa tranquilizar. --------------  
O Senhor Presidente referiu que outra questão que será colocada tem a ver com os tempos 
de espera. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LOJA DO CIDADÃO – EVENTUAL INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO – 
LOCALIZAÇÃO. --------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias informou que alguns munícipes questionam o facto 
da eventual instalação da Loja do Cidadão se localizar na Cidade de Vila Nova de Santo 
André e não na Sede do Município, onde ficaria mais perto das freguesias do interior.-------  
O Senhor Presidente referiu que é preciso ter em conta a realidade de Santo André, o maior 
centro urbano do Município e até do Litoral Alentejano, onde faltam muitas respostas em 
termos de serviços públicos. Acrescentou que a instalação da Loja do Cidadão permitirá aos 
munícipes o tratamento dos assuntos de forma integrada, o que será positivo, desde que 
aquela solução não passe pelo encerramento de serviços existentes na Cidade de Santiago 
do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INTEGRAÇÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------  
O senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto, dada a sua urgência: -------------  
- Proposta de Protocolo para a divulgação da Urbaverde – Feira do Mercado das 
Cidades.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de Março do 
ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 758.833,88€ (Setecentos e cinquenta e oito mil 
oitocentos e trinta e três euros e oitenta e oito cêntimos).------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 362.424,82 € (Trezentos e sessenta e dois mil 
quatrocentos e vinte e quatro euros e oitenta e dois cêntimos). -----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:---------------------------------------  

  ENTIDADE: CIMAL - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO 
LITORAL ------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: REGI – Planeamento e Desenvolvimento Regional EIM – Empresa 
Intermunicipal.------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola. -------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da situação actual da empresa Intermunicipal REGI, cuja 
apreciação foi efectuada por Grupo de Trabalho constituído por decisão do Conselho 
Executivo da CIMAL em 18/01/2010. ----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ENTIDADE: ANMP - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 
PORTUGUESES ---------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Subsídios Concedidos aos Serviços Sociais dos Trabalhadores dos 
Município-------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Parecer jurídico ---------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do parecer da Sociedade de Advogados Sérvulo & 
Associados relativamente ao assunto em epígrafe, o qual foi solicitado pelos Serviços 
Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES -------  
ASSUNTO: Orçamento de Estado para 2010. ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses relativamente ao assunto em epígrafe, a qual foi aprovada, por 
unanimidade, na sua reunião de 23/02/2010. --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 
Dois Mil e Dez/Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número trinta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro dos eleitos da CDU, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, e um 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Dez/Dois 
Mil e Treze.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Terceira Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois 
Mil e Dez/Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número trinta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei n º54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro dos eleitos da CDU, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, e um 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trinta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL - Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro dos eleitos da CDU, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, e um 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Empréstimo de  Longo Prazo até ao montante de 2.000.000,00 Euros. -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA:Um -Efectuar  consulta à Caixa Geral Depósitos, Banco Espírito Santo, 
Millennium bcp, Banco Santander Totta S.A., Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa 
Azul,  Banco Português de Investimento e Montepio Geral com vista à contracção de um 
empréstimo de  Longo Prazo até ao montante global de 2.000.000,00€ ( Dois milhões de 
euros) com  um período de utilização e diferimento até 2 anos e por um prazo até 20 anos 
condicionados à autorização da Assembleia Municipal, para financiamento dos seguintes 
projectos: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2444-2008/39 – Controlo da qualidade da Água de Abastecimento (remodelação 
Laboratório de Águas).......................................................................................147.500,00€ 
11111-2002/1 – Instalações Municipais (novas instalações oficinais na ZIL de Santiago do 
Cacém)..............................................................................................................300.000,00€ 
Regeneração Urbana-------------------------------------------------------------------------------------  
Centro histórico de Santiago do Cacém---------------------------------------------------------------  
24261-2009/21 Recuperação da Tapada do Palácio dos Condes de Avillez........181.000,00€ 
33112-2009/110–Requalificação do Passeio das Romeirinhas ............................154.000,00€ 
          -2009/93 – Requalificação da Praça Conde Bracial.....................................12.000,00€ 
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          -2009/90 – Requalificação da Rua Condes de Avillez.................................10.000,00€ 
PIQurb-Santo André -------------------------------------------------------------------------------------  
11111-2010/2 – Recuperação de Edifício para instalação da Academia Sénior de Artes  e 
saberes(ASAS)....................................................................................................10.000,00€ 
24511-2009/51–Contentores e Varredura............................................................61.500,00€ 
25221-2009/78–Requalificação do Parque Central de Vila Nova de Santo André 
..........................................................................................................................196.000,00€ 
33112-2009/89–Requalificação Urbana do Bairro da Atalaia em Vila Nova de Santo  
André..................................................................................................................87.000,00€ 
          -2009/92 – Requalificação Urbana do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo 
                             André.....................................................................................95.000,00€ 
          -2009/94 – Requalificação Urbana do Bairro Azul em Vila Nova de Santo 
                             André.....................................................................................71.000,00€ 
          -2009/96 – Requalificação e Ordenamento dos Eixos Urbanos estruturantes de 
                             Vila Nova de Santo André....................................................225.000,00€ 
          -2009/102–Rede Ciclável Urbana de Vila Nova de Santo André..............120.000,00€ 
Corredor Azul --------------------------------------------------------------------------------------------  
33113-2009/112–Variante de Miróbriga (EM 550)............................................330.000,00€ 
Dois – Submeter à apreciação da Assembleia Municipal a contracção do empréstimo de 
Longo Prazo após a informação sobre as condições praticadas pelas Entidades consultadas.  
FUNDAMENTOS: Um - Por forma a garantir o financiamento do investimento referido 
relativo a projectos comparticipados pelos fundos estruturais no âmbito do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional (QREN) e tendo em conta  os limites máximos de 
endividamento de  médio e longo prazo .-------------------------------------------------------------  
Dois – De acordo com o nº.1, 2, 5 e 6 do artº.38 e artº.39 da Lei nº.2/2007, de 15 de Janeiro; 
e alínea d) do nº.2 do artº. 53 da Lei 169/99, de 28 de Setembro, na redacção da Lei nº.5-
A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro dos eleitos da CDU, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, e um 
do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD, e duas abstenções, dos Senhores 
Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. -----------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que não se deve deixar de 
garantir o financiamento dos projectos por falta da comparticipação que cabe ao Município, 
esperando que o aumento anunciado da taxa de co-financiamento permita reduzir o recurso 
a empréstimos.--------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que deveria ser feito um esforço interno no sentido de reduzir as despesas 
evitáveis relativas a cada projecto, a constar num plano anexo à proposta. ---------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que, tendo concordado com as candidaturas, 
não poderia deixar de reconhecer a necessidade do empréstimo para aproveitar o 
financiamento. Contudo, acrescentou que não podia deixar de ficar incomodado com o 
endividamento global da Câmara Municipal, sobretudo no que diz respeito aos 
compromissos com os fornecedores, onde deveria ser feito um esforço para uma maior 
redução da divida, factor que permitiria uma melhor imagem e maior credibilidade da 
Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que o valor deste tipo de empréstimos não deveria contar para a 
capacidade de endividamento dos municípios, como tem vindo a ser questionado pela 
Associação Nacional de Municípios Portugueses. --------------------------------------------------  
Mais referiu que a Câmara Municipal baixou o Serviço da divida em dois mil e nove, 
acrescentando que nos anos de 2010 e 2011 será feita a amortização de cerca de três 
milhões de euros.-----------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à diminuição de despesas, referiu que era uma preocupação que estava 
sempre presente, sendo feitos esforços no sentido de contenção e redução dos encargos de 
pessoal, aquisição de serviços e outros, sem deixar de fazer obra. -------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e dois de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 5.000€ será efectuada em Maio e a verba restante em Outubro de 2010. ----  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual.---------------------------------------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE ALVALADE ----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 5.000€ será efectuada em Maio e a restante verba em Outubro de 2010. ----  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual.---------------------------------------------------------  
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 ----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André. ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 5.000€ será efectuada em Maio e a verba restante em Outubro de 2010. ----  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual.---------------------------------------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO----------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 10.000 € (dez mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 5.000€ será efectuada em Maio e a verba restante em Outubro de 2010. ----  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individual.---------------------------------------------------------  
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: Expropriação de parcela de terreno. -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo cento e cinco, de mil novecentos e noventa e nove do Gabinete 
Jurídico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar o acto administrativo de aprovação da aquisição de uma parcela 
de terreno consubstanciado na deliberação da Câmara Municipal de 21 de Junho de 2007.--  
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2. Deliberar requerer, nos termos dos artigos 10.º, 12.º e 14.º do Código das Expropriações, 
a declaração de utilidade pública da expropriação de uma parcela de terreno com a área de 
1.259,50 m2, conforme planta constante do relatório de avaliação do perito da lista oficial, 
que se dá aqui por integralmente reproduzido, a desanexar do prédio de natureza mista, 
denominado “Cerca do Mim”, com a área total de 1,4375 ha, situado na Freguesia de Cercal 
do Alentejo, Município de Santiago do Cacém, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 9.359, a folhas 166 do Livro B 27, a favor de José 
Brissos de Matos e sua mulher Branca de Oliveira Matos, já falecidos, inscrito na matriz 
cadastral sob o artigo 148.º Secção S, confrontando a Norte e Poente com o remanescente 
do prédio, Sul com loteamento municipal e outros e Nascente com caminho público. São 
conhecidos como herdeiros Catarina Maria da Silva Matos, residente na Praceta do Jornal 
Praia do Sol, n.º 17, 5.º C em Costa da Caparica e José Marques de Oliveira Mim, residente 
no Largo dos Caeiros, n.º 52 em Cercal do Alentejo.-----------------------------------------------  
3. Conforme o disposto no artigo 11.º do Código das Expropriações, antes de requerer a 
declaração de utilidade pública, diligenciar no sentido de adquirir os bens por via do direito 
privado, propondo-se como valor para a aquisição o montante de vinte e três mil, 
quinhentos e quinze euros e sessenta e quatro cêntimos, constante do relatório de perito da 
lista oficial em anexo, prosseguindo-se, se for caso disso, os ulteriores trâmites do processo 
expropriativo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: O disposto no artigo 138.º do Código de Procedimento Administrativo. 
Os municípios dispõem de atribuições no domínio do ambiente e saneamento básico de 
acordo com a alínea l) do artigo 13.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º, ambos da Lei n.º 
159/99, de 14 de Setembro, e alínea f) do n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. Conforme artigo 1.º do Código 
de Expropriações os bens imóveis e os direitos a elas inerentes podem ser expropriados por 
causa de utilidade pública compreendida nas atribuições, fins ou objecto da entidade 
expropriante. A causa de utilidade pública da expropriação da parcela de terreno acima 
identificada, consubstancia-se na necessidade de regularizar a situação de posse do terreno 
onde foram construídos há vários anos duas células apoiadas do reservatório de água e a 
câmara de manobras, estabelecer o acesso rodoviário a estes e efectuar obras de reforço e 
melhoria das condições de abastecimento de água pública à Vila do Cercal do Alentejo. ---  
A área a expropriar situa-se em aglomerado urbano subconcelhio e enquadra-se no artigo 
43.º do Regulamento do Plano Director Municipal, em zona classificada e cartografada 
como equipamento existente.---------------------------------------------------------------------------  
A previsão do montante dos encargos a suportar com a expropriação é de vinte e três mil, 
quinhentos e quinze euros e sessenta e quatro cêntimos de acordo com a avaliação 
documentada pelo relatório de perito da lista oficial, já referido. ---------------------------------  
Em conformidade com a alínea c) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal 
propor, nos termos da lei, a declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação. ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------       
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ASSUNTO: Recrutamento de seis trabalhadores para ocupação de 6 postos de 
trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Cantoneiro de limpeza), em regime de contrato por tempo 
indeterminado. ------------------------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 07/TI/DGRH/SR/2010. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------         
PROPOSTA: Proceder à abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 6 
postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Cantoneiro de limpeza), em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, para a actividade de Higiene Pública/Resíduos Sólidos. ----------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A Existência de 6 Postos de trabalho preenchidos em 
regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, que representam necessidades 
permanentes de serviço. ---------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4º do 
Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de Setembro.----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: BARBARA BACKSTROM, ZILIA PEREIRA, SANDRO 
GONÇALVES, MARIA HELENA ALMEIDA, RITA ISABEL NUNES, ANTÓNIO 
JOSÉ GONÇALVES e GOVERNADOR CIVIL DO DISTRITO DE SETÚBAL. ------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André, 
no ano de 2010 (mês de Janeiro). --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1. – P.1/BMSA/2010 – Divisão Sócio-Cultural. ----------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, conforme lista anexa, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número quarenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASAS – ACADEMIA SÉNIOR DE ARTES E SABERES DE SANTO 
ANDRÉ.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Apoio - Transferência de verba . ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 11/SAC/DSC/2010 com o Processo número 
01/SAC/DSC/2010 -15.A.1 do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. -------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar uma transferência de uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) 
para a ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes de Santo André destinada ao apoio das 
suas actividades.------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº4 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 ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------      
ASSUNTO: Transferência de verba para a Escola Secundária Manuel da Fonseca.----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------    
REFERÊNCIA: Processo número 09/2009-31.1.1 com as Informações n.º 94/2009 e n.º 
87/2009 da Divisão Sócio Cultural. -------------------------------------------------------------------             
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------            
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 659,46€ (Seiscentos e 
Cinquenta e nove Euros e Quarenta e seis Cêntimos) referente a 250 refeições, servidas pela 
Escola Secundaria Manuel da Fonseca, aos alunos e professores participantes no Corta 
Mato Escolar Concelhio, realizado no dia 20 de Janeiro de 2010.--------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram na organização do Corta Mato Escolar 
Concelhio prestam um apoio muito importante na sua divulgação e organização, 
contribuindo assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ----------------------------  
2.Ao abrigo da alínea a) do n.º4 do artº64 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------   
ASSUNTO: Transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 09/2009-31.1.1 com as Informações n.º 94/2009 e n.º 
87/2009 da Divisão Sócio Cultural . ------------------------------------------------------------------            
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------            
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 615,00€ (Seiscentos e Quinze 
Euros) referente a 250 refeições, servidas pelo Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém, aos alunos e professores participantes no Corta Mato Escolar Concelhio, realizado 
no dia 20 de Janeiro de 2010. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboram na organização do Corta Mato Escolar 
Concelhio prestam um apoio muito importante na sua divulgação e organização, 
contribuindo assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ----------------------------  
2.Ao abrigo da alínea a) do n.º4 do artº64 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo – Ano Lectivo 2009/2010 – Definição do preço ao quilómetro --------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3  da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde / Informação Nº 
041/DEASS/SASETEGE/2010. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Incluir a Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo na deliberação de Câmara 
de 03/09/2009, no âmbito da definição do preço ao quilómetro a praticar para o transporte 
das refeições, a saber, 0,56€, e do procedimento para o seu pagamento, a apresentação dos 
respectivos mapas mensais.-----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – alínea d) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
- alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro;--------------------  
- alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro.-------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Construção da ETAR do Cercal do Alentejo. ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número catorze de dois mil e nove da Divisão de Ambiente e 
Saneamento Básico.--------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do ofício n.º 21/ADM/2010, remetido pelas Águas Públicas 
do Alentejo, sobre o assunto em epígrafe. -----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Este ofício remete resposta ao ofício enviado pelo Sr. Presidente da 
Câmara (ofício n.º 042/GAP/2010) no dia 9 de Fevereiro de 2010, onde foram apresentados 
os argumentos para que Empresa Águas Públicas do Alentejo, considere urgente, no âmbito 
dos investimentos previstos, a concretização da obra da ETAR do Cercal. ---------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Venda de Resina de pinhais propriedade do Município.  ---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Pinhal do Concelho e Zona de Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo 
André.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero quatro, do ano dois mil e dez, da Secção 
de Aprovisionamento e Património.-------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a venda de resina do Pinhal do Concelho e na Zona de 
Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo André, nas seguintes condições: ----------------------  
a) Só poderão ser resinados os pinheiros nas condições legalmente estabelecidas nos 
Decretos 38 273/51, 38 630/52 e 41 033/57, nas partes em vigor, e do Decreto-Lei n.º 
129/88, bem como da mais legislação aplicável, devendo as incisões obedecer fielmente ao 
que está obrigatoriamente estipulado;-----------------------------------------------------------------  
b) O número de incisões é aproximadamente, de: 5 500 bicas no Pinhal do Concelho, e 7 
500 bicas na Zona de Indústria Ligeira em Vila Nova de Santo André; -------------------------  
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c) As propostas, em carta fechada, deverão ser apresentadas até às 12 horas do dia útil 
anterior ao da adjudicação, não sendo aceites as propostas que não forem apresentadas 
nestas condições; -----------------------------------------------------------------------------------------  
d) Na proposta deverá constar o preço de cada incisão; --------------------------------------------  
e) O preço base é fixado em 0,40€ cada incisão, acrescido de I.V.A. à taxa legal em vigor;--
- 
 f) O adjudicatário obriga-se a efectuar o pagamento de 50% do valor da adjudicação até ao 
 dia útil seguinte ao da mesma, e pagar o restante com base no total de bicasefectivamente 
 colhidas, até ao dia 15 de Dezembro de 2010, não podendo proceder ao levantamento da 
 resinagem sem que o pagamento integral se encontre efectuado. --------------------------------  
Dois – Se se efectuar venda de madeira de algum dos talhões existentes no Pinhal do 
Concelho, será descontado o número de incisões correspondente. -------------------------------  
Três – Efectuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 25 de 
Março de 2010, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer das 
propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: a) – Ao abrigo do previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 64º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Proposta de Protocolo para a divulgação da Urbaverde -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento do GRUPO ABOUT MEDIA – Feira do Mercado das 
Cidades, com a entrada número 136 da Divisão de Serviços Urbanos, datado de 01-02-
2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a proposta de Protocolo de Parceria a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e o Jornal Arquitecturas, entidade organizadora da 
Urbaverde, com vista à promoção e divulgação da 6ª UrbaVerde – Feira do Mercado das 
Cidades, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número quarenta 
e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
 DOIS – Definir como elemento interlocutor entre a organização da UrbaVerde e a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém a Senhora Sandra Cardador da Divisão de Comunicação e 
Imagem, para recepção do material a distribuir e respectiva distribuição.-----------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM – A UrbaVerde – Feira do Mercado das Cidades é 
um evento profissional com uma importante componente informativa e formativa na área 
dos espaços verdes, do equipamento urbano, do planeamento e da gestão das cidades, 
constituindo mais valias para profissionais da área e para os Municípios portugueses. -------  
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DOIS – Os Municípios parceiros beneficiarão de preços especiais para a participação dos 
técnicos da área nos ciclos de workshops e conferências bem como, no que respeita ao 
Encontro de Autarcas. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM – Compete à Câmara Municipal apoiar ou 
comparticipar, pelos meios adequados, o apoio a actividades de interesse municipal, de 
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do 
artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 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 9/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE:  Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número quarenta e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: BOTELHOS – REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS Ldª. ----    
ASSUNTO: Loteamento n.º 7/2008 - Taxa Municipal de Urbanização. --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lotes 1 e 43 B – Loteamento Municipal da ZIL Norte, Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 7/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística e exposição do requerente de 21.11.2008.--- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Reformar a deliberação de Câmara de 23.10.2008 no referente ao pagamento 
de Taxa Municipal de Urbanização do Loteamento em epígrafe, no valor de 52.066,92 € 
(cinquenta e dois mil e sessenta e seis euros e noventa e dois cêntimos), dado que a mesma 
foi calculada indevidamente, uma vez que se trata de um loteamento industrial. --------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 4 do artigo 6.º do Regulamento da Taxa 
Municipal de Urbanização, estão isentos do respectivo pagamento os loteamentos 
industriais.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MANUEL FARINHA ANACLETO  ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Loteamento nº 16/2009 em nome de Manuel Farinha 
Anacleto.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote nº 16 do Loteamento da Canada – Brescos – Santo André. --------   
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REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 16/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ---     
A PRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Alteração ao loteamento nº 16/2009 requerida por Manuel Farinha 
Anacleto, para o lote nº 16 do Loteamento da Canada – Brescos – Santo André, prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1861/19930122 da freguesia de Santo 
André.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A alteração consiste na modificação do polígono de implantação da habitação e anexo. -----  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, os titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos de 
pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. ---------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO JORGE RODRIGUES ALMEIDA -------------------------------   
ASSUNTO: Alteração de Loteamento nº 21/2009 em nome de António Jorge 
Rodrigues Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote n.º 54 – Loteamento do Calisto – Santiago do Cacém.  -------------   
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 21/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ---     
A PRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração ao loteamento nº 21/2009 requerida por António Jorge 
Rodrigues Almeida, para o lote n.º 54 do Loteamento do Calisto, Santiago do Cacém, 
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2291/20000921 da freguesia 
de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------  
A operação consiste em alterar a área bruta de construção do Piso Cave (não contabilizável 
para efeitos de Índice de Construção) de 75,00 m2 para 200,00 m2 e do Piso Térreo de 170 
m2 para 250,00 m2, mantendo a mesma área bruta de construção contabilizável (290,00 m2) 
para efeitos de índice de construção. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro, foram 
notificados, os titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos de 
pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. ---------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CARLOS MANUEL FIGUEIRA RIBEIRO DOS SANTOS CALISTO -  
ASSUNTO: Redução da garantia bancária N.º 72005265408 da Caixa Central de 
Crédito Agrícola Mútuo CRL.-----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental – Ermidas Sado. ----------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 10/2007 da Divisão de Gestão Urbanística e 
informação dos serviços técnicos. ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária N.º 72005265408 da Caixa Central 
de Crédito Agrícola Mútuo CRL, referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no 
Loteamento sito em Bairro Oriental – Ermidas Sado, ficando cativo o valor de 245.911,00 € 
(duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e onze euros), que corresponde ao valor das 
obras por executar. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 
correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º72005265408 
da Caixa Central de Crédito Agrícola mútuo, CRL, com o valor global de 694.600,00 € 
(seiscentos e noventa e quatro mil e seiscentos euros), cujo valor foi reduzido em 50% na 1º 
redução ficando cativos 347.300,00€  (trezentos e quarenta e sete mil e trezentos euros).----  
Uma equipa técnica desta Câmara Municipal compareceu no loteamento titulado pelo 
alvará n.º 1/2009, a fim de se proceder, em cumprimento com o disposto no Art.º 87.º do 
DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 
4 de Setembro, à vistoria técnica das obras de urbanização para aquele loteamento com 
vista à recepção provisória. -----------------------------------------------------------------------------  
Tendo os técnicos percorrido e examinado toda a área dos trabalhos que constituem as 
mencionadas obras de construção da urbanização, em presença dos correspondentes 
projectos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, 
consideram que não estão reunidas as condições para a recepção provisória, mas sim para a 
segunda redução da garantia bancária existente, tendo em conta que: ---------------------------  
Movimento de Terras: Estes encontram-se concluídos, mantém-se a redução de 90% 
obtida na primeira redução de garantia bancária.----------------------------------------------------  
Arruamentos: Estes encontram-se praticamente concluídos, está em falta a pintura das 
passadeiras e dos lugares de estacionamento, podendo-se libertar cerca de 85 % do valor 
correspondente às respectivas obras. ------------------------------------------------------------------  
Rede de Águas: Estes trabalhos encontram-se parcialmente concluídos, contudo está em 
falta o parecer positivo por parte da DASB, uma vez que houve alterações na rede com  
participação da mesma. Desta forma mantém-se a redução de 80% obtida na primeira 
redução da garantia bancária.---------------------------------------------------------------------------  
Rede de Esgotos Domésticos: Estes encontram-se parcialmente concluídos, contudo está 
em falta o parecer positivo por parte da DASB, uma vez que houve alterações na rede com 
participação da mesma. Desta forma mantém-se a redução de 80% obtida na primeira 
redução de garantia bancária.---------------------------------------------------------------------------  
Rede de Águas Pluviais: Estas obras encontram-se concluídas mantendo-se a redução de 
90% obtida na primeira redução de garantia bancária. ---------------------------------------------  
Arranjos Exteriores: Estes encontram-se parcialmente concluídos, estando em falta 
realizar o ensaio da rede de rega, e a colocação das papeleiras podendo-se libertar cerca de 
80 % correspondente às respectivas obras. -----------------------------------------------------------  
Estaleiros: Estes encontram-se concluídos, podendo-se libertar cerca de 90 % . --------------  
Infra-estruturas eléctricas: Estas encontram-se parcialmente concluídas, contudo está em 
falta o parecer positivo por parte da entidade gestora. Desta forma mantém-se a redução de 
55% obtida na primeira redução de garantia bancária. ---------------------------------------------  
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Infra-estruturas de Telecomunicações: Estas encontram-se parcialmente concluídas, 
contudo está em falta o parecer positivo por parte da entidade gestora. Desta forma 
mantém-se a redução de 55% obtida na primeira redução de garantia bancária. ---------------  
Rede de Gás: Estas encontram-se parcialmente concluídas, contudo está em falta o parecer 
positivo por parte da entidade gestora. Desta forma mantém-se a redução de 60% obtida na 
primeira redução de garantia bancária.----------------------------------------------------------------  
Posto de Armazenagem: Estas obras encontram-se parcialmente concluídas, contudo 
foram detectadas alguma anomalias nomeadamente deve existir duas portas com duas 
folhas cada com uma largura igual ou superior a 0,9m ficando em falta a colocação dos 
avisos, extintores e um cadeado na tampa de acesso ao reservatório. Desta forma pode-se 
reduzir em 50% do valor do orçamento. --------------------------------------------------------------  
Rua 40: Estas obras encontram-se por concluir. --------------------------------------------------- 
Assim, e tendo em conta as obras já efectuadas, e em conformidade com a alínea b) n.º 4 do 
Art.º 54.º do DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro, julgamos que estão reunidas as condições para a segunda 
redução da garantia no valor de 101.389,00€ (cento e um mil trezentos e oitenta e nove 
euros) ficando cativo o valor de 245 911,00 € (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e 
onze euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.----------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e trinta 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.-------------------------------------------------- 
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