
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2010-04-15                                                                                           1 de 18 

ACTA NÚMERO CATORZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE ABRIL DE DOIS 
MIL E DEZ ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quinze dias do mês de Abril 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, foram colocadas para discussão e aprovação as actas números doze e treze 
das reuniões anteriores, tendo a acta número doze sido aprovada por maioria, com uma 
abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, por não ter estado presente, e a acta 
número treze aprovada, por maioria, com três abstenções, dos Senhores Vereadores José 
Rosado, Álvaro Beijinha e Óscar Ramos, por não terem estado presentes. ---------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------  
QUALIDADE DA ÁGUA EM VALE DE ÁGUA – INFORMAÇÃO. ----------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que foi detectada uma situação anómala na 
conduta de água que abastece aquela localidade, a qual só chegou ao conhecimento dos 
Serviços Municipais, no dia cinco do mês em curso, os quais procederam de imediato à 
limpeza da conduta e à colocação de cloro, ficando resolvido o problema da tonalidade 
escura que se verificava na água. ----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INÍCIO DO PROCESSO DE RECOLHA DE VEÍCULOS NO FIM DE VIDA.---------  
O Senhor Vereador José Rosado deu conhecimento de que aquele processo se iniciou, no 
dia oito do mês em curso, na Freguesia de Santo André, onde já foram removidas quatro 
viaturas, das vinte e três sinalizadas no Município. Acrescentou que foram criadas as 
condições para o processo avançar com celeridade no sentido do mesmo ficar concluído nos 
próximos dois meses.------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que iria ser desenvolvida uma campanha de sensibilização junto das 
populações, informando e sensibilizando as pessoas sobre o processo de encaminhamento 
de viaturas para abate. -----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL – CASA DO POVO DE ALVALADE – 
SÍTIO NA INTERNET. -------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que da leitura que fez da página daquela 
Instituição na Internet, notou um certo mau estar com a Câmara Municipal relativamente às 
comemorações do 25 de Abril, acrescentando que seria positivo esclarecer qualquer mal 
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entendido que possa existir, para que as relações futuras entre as duas instituições não 
venham a ser afectadas. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que recebeu recentemente os agradecimentos 
da Casa de Povo pelo apoio dado pela Câmara Municipal numa iniciativa da Páscoa, não 
conhecendo qualquer situação que possa ter dado origem a qualquer mau estar com a 
Instituição.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que foram convocadas as instituições e 
colectividades do Município para uma reunião preparatória do programa das comemorações 
do 25 de Abril, e, posteriormente, foi enviado ofício para alguns acertos relativos ao 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos, tendo em conta a sua 
urgência: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Bolsas de Estudo 2009/2010 – Aumento do número de vagas destinadas às Primeiras 
Candidaturas: reforma da deliberação de Câmara de 2010/04/01. --------------------------  
2. PROVERE – Parceria “Rota Vicentina”. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de Abril 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 720.336,68 € (Setecentos e vinte mil trezentos e trinta e 
seis euros e sessenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.650,42 € (Trezentos e sessenta e um mil seiscentos 
e cinquenta euros e quarenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:---------------------------------------  

 ENTIDADE: TURISMO DO ALENTEJO LITORAL-----------------------------------------  
ASSUNTO: Relatório e Contas 2009 ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório de Actividades e Contas do Exercício de 2009 
da Turismo do Alentejo Litoral, conforme documento anexo. ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Declaração de Interesse Público Municipal das novas unidades do Centro 
de Gestão de Resíduos da AMBILITAL. ----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado.--------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Requerimento AMBILITAL - Investimentos  Ambientais no Alentejo, 
EIM.--------------------------------------------------------------------------------------------------------    
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM: Aprovar a declaração de Interesse Publico Municipal das novas 
unidades do Centro de Gestão de Resíduos da AMBILITAL que integra o Sistema 
Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da AMAGRA, situado em 
Monte Novo dos Modernos, Ermidas Sado, Concelho de Santiago do Cacém, com vista à 
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instrução pela AMBILITAL, de pedido de reconhecimento de Interesse Público junto das 
entidades competentes, conforme documentos que são dados como reproduzidos na 
presente acta com o número setenta e três, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
DOIS: Submeter à Assembleia Municipal a declaração de Interesse Público Municipal das 
novas unidades do Centro de Gestão de Resíduos da AMBILITAL que integra o Sistema 
Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da AMAGRA, situado em 
Monte Novo dos Modernos, Ermidas Sado, Concelho de Santiago do Cacém, com vista à 
instrução pela AMBILITAL, de pedido de reconhecimento de Interesse Público junto das 
entidades competentes. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A AMBILITAL – Investimentos Ambientais no 
Alentejo EIM, pessoa colectiva n.º 505255391 é uma empresa intermunicipal que tem como 
objecto a gestão do sistema integrado de recolha, tratamento e valorização dos resíduos 
sólidos urbanos da área territorial dos municípios associados da AMAGRA, onde se inclui 
o Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------------------------  
DOIS: A AMBILITAL - Investimentos no Alentejo EIM, desenvolve o seu objecto 
nomeadamente nos prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob a ficha n.º 802/19971010  e ficha nº 1223/20071102 e  inscritos na matriz sob o 
Artigo 1, Secção H (Parte) da Freguesia de Ermidas Sado,  ambos situados em  “Monte 
Novo dos Modernos”; -----------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS: Os prédios identificados no número anterior encontram-se parcialmente 
condicionados por Reserva Ecológica Nacional (REN), em zona classificada como 
cabeceiras das linhas de água;--------------------------------------------------------------------------  
QUATRO: Por deliberação da Câmara Municipal de Santiago do Cacém de 27/10/2004, e 
da Assembleia Municipal de 22/12/2004, foi declarado o interesse público municipal do 
empreendimento, nessa data projectado e concretizado – Edifício Administrativo - sito no 
Monte Novo dos Modernos, em Ermidas Sado ( Anexo I);----------------------------------------  
CINCO: A localização deste Edifício Administrativo e do Ecocentro, - em área 
condicionada pela REN, foi já, em 2005, objecto de permissão, de acordo com Despacho do 
Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional n.º 
15 065/2005, publicado em Diário da República n.º 131, II Série, de 11 de Julho ( Anexo 
II); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SEIS: A AMBILITAL requereu à Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a 9 de Abril 
de 2010, a declaração de interesse público municipal para instrução de procedimento legal 
de reconhecimento de Interesse Público junto das entidades competentes, com vista à 
concretização de um conjunto de novos investimentos, unidades e respostas (Anexo III); ---  
SETE: A possibilidade efectiva de concretizar novas unidades no Centro de Gestão de 
Resíduos da AMBILITAL depende da permissão pelas entidades competentes para 
viabilizar a sua localização, tendo em conta que os prédios onde este centro se localiza se 
apresentam parcialmente condicionados pela REN, conforme representado nas plantas de 
localização e ocupação (Anexo IV);-------------------------------------------------------------------  
OITO: Os investimentos em apreço, para a concretização das novas unidades e respostas 
no Centro de Gestão de Resíduos da AMBILITAL constituem objectivos imprescindíveis e 
urgentes, de convergência com as novas exigências das estratégias nacionais e comunitárias 
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de gestão de RSU´s vertidos e programados no Plano Estratégico de Resíduos do Sistema 
Intermunicipal da AMAGRA 2007 – 2016, aprovado pela AMAGRA e pela APA; ----------  
NOVE: Os investimentos em apreço, para a concretização das novas unidades e respostas 
no Centro de Gestão de Resíduos da AMBILITAL, constituem um imperativo para 
cumprimento do disposto no Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos (PERSU 
II), constante da Portaria 187/2007, de 12 de Fevereiro e encontram oportunidade de 
financiamento no QREN regional e no QREN/POVT, cujos prazos limite de candidatura 
são, respectivamente, 17 de Maio e 20 de Junho próximos. ---------------------------------------  
 FUNDAMENTOS DE DIREITO: O disposto no Decreto-Lei 166/2008, de 22 de Agosto, 
e demais legislação complementar, o disposto na Portaria 187/2007, de 12 de Fevereiro, e 
no artigo 53.º, n.º 1, alínea q) da Lei 169/99, de 18 de Setembro alterada e republicada pela 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Dia Municipal do Bombeiro - Atribuição de Medalhas de Mérito 
Municipal-------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dez, de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------           
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal a: -----  

      - Carlos Alberto Agostinho da Silva. ---------------------------------------------------------------  
      -Vítor José Tomás. -------------------------------------------------------------------------------------  
      - Alberto Miguel Trigo Marques. -------------------------------------------------------------------  
      - Octávio Miguel Candeias. ---------------------------------------------------------------------------   

2. Submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do Regulamento de Concessão de Condecorações pelo 
Município de Santiago do Cacém e nomeadamente dos seus artigos 3º e 9º. -------------------  
- Carlos Alberto Agostinho da Silva – Comandante do Corpo de Bombeiros de Santiago 
do Cacém, onde ingressou em Outubro de 1979. Tem desenvolvido a sua actividade 
com dedicação e eficiência, tendo por isso em 1986 ascendido ao posto de Adjunto de 
Comando, em 1991 a segundo Comandante e em 1999 a Comandante, Condecorado 
com a Medalha de Dedicação “Classe Ouro” em 1998, e com dois louvores por 
serviços distintos, um em 1984 e outro em 1994. -------------------------------------------------  
Frequentou diversos cursos de formação que o habilitam para comandar e formar os 
homens que estão sob o seu comando.--------------------------------------------------------------  
– Vítor José Tomás – Com apenas 17 anos alistou-se no Corpo de Bombeiros do Cercal. 
Com uma carreira de cadete a chefe de 1988 a 2002. Foi nomeado Ajudante de 
Comando em 1998, segundo comandante em Abril de 2001 e em Abril de 2002 
ascendeu ao cargo de Comandante dos Bombeiros do Cercal, cargo que tem 
desempenhado com rigor e dedicação. -------------------------------------------------------------  
Consta ainda do seu Curriculum um louvor colectivo atribuído em 1999.-----------------  
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É detentor de diversas condecorações nas quais se incluem duas Medalhas de 
Assiduidade Classe Ouro, uma atribuída em 2003, e a segunda em 2009. -----------------  
 Frequentou vários cursos de formação que o habilitam a comandar e formar os 
homens que estão sob o seu comando.--------------------------------------------------------------  
– Alberto Miguel Trigo Marques – Aos 17 anos inscreveu-se nos Bombeiros Voluntários 
de Meda. Por motivos profissionais veio morar para Santo André. Logo que foi criado 
o Corpo de Bombeiros de Santo André, ingressou neste Corpo como Bombeiro de 3ª 
classe, tendo a partir daí feito toda a sua carreira de bombeiro. Em Fevereiro de 2001, 
atingiu o posto de Chefe. Em Julho de 2001, foi nomeado Comandante, lugar que tem 
desempenhado com dedicação e rigor. -------------------------------------------------------------  
Foi Condecorado com a Medalha de Dedicação “Classe Ouro” em 1996 e com dois 
louvores colectivos, um em 1992 e outro em 1996.-----------------------------------------------  
Frequentou vários cursos de formação que o habilitam a comandar e formar os 
homens que estão sob o seu comando.--------------------------------------------------------------  
 – Octávio Miguel Candeias – Em Janeiro de 1997, inscreveu-se no Corpo de Bombeiros 
de Santiago do Cacém ao qual pertencia o então destacamento de Alvalade. Com a 
criação do Corpo de Bombeiros de Alvalade em Fevereiro de 2002, foi dos primeiros 
Bombeiros a integrar o seu Corpo activo com o posto de Bombeiro de 2ª Classe. Em 
Setembro de 2004, foi nomeado 2º Comandante no posto de Bombeiro de 1ª Classe, em 
Outubro de 2005, foi nomeado Comandante, lugar que tem desempenhado com 
dedicação e rigor. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Foi Condecorado com a Medalha de Dedicação “Classe Prata” em 2008. -----------------  
Frequentou vários cursos de formação que o habilitam a comandar e formar os 
homens que estão sob o seu comando.--------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Com sete votos a favor, zero votos em branco e zero votos nulos. --------------  
Votação efectuada por escrutínio secreto. ---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE CERCAL DO ALENTEJO----------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas-----  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------   

 REFERÊNCIA: Processo número doze, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 5 439.68€ (cinco mil 
quatrocentos e trinta e nove euros, sessenta e oito cêntimos) referente ao custo de seguros 
de viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo.-  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  

           DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Edifício de Apoio ao Parque Urbano da Quinta do Chafariz – 
Prorrogação de prazo. ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e cinco - A de dois mil e nove da Divisão de 
Obras Municipais e Equipamento.---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar a prorrogação do prazo pelo período de 41 dias (de 06-03-
2010 a 15-04-2010), ficando a conclusão da obra prevista para o dia 15-04-2010, pelo que, 
findo este prazo e não havendo impedimentos de força maior, deverá ser aplicada multa 
contratual diária no valor de 69,23€ por cada dia de atraso. ---------------------------------------  
Dois: Aprovar do plano de trabalhos e cronograma financeiro apresentados, conforme 
documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o número setenta e 
quatro, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo  Senhor Secretário da reunião.-------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Da análise ao plano de trabalhos aprovado, refere-se que se 
previa que a execução da obra demorasse cerca de 20 dias após a decisão relativamente aos 
aparelhos de AVAC.-------------------------------------------------------------------------------------  
A decisão de retirar da empreitada a sua execução foi comunicada ao empreiteiro via fax 
em 06.03.2010, sendo que este atraso não é imputável ao empreiteiro.--------------------------  
Considerando que o mesmo se propõe concluir a obra até ao dia 15.04.2010, teremos um 
atraso por motivos imputáveis ao empreiteiro de 17 dias. -----------------------------------------  
O valor diário da multa a aplicar seria de 69,23€, num total de 1.178,44€ (Mil cento e 
setenta e oito euros e quarenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------  
Ponderados os motivos apresentados pelo empreiteiro (atraso no fornecimento dos 
mosaicos da zona do posto de turismo e dificuldades financeiras) e tendo em conta que para 
além do mencionado se verificou, por ausência de resposta aos pedidos de esclarecimentos 
acerca das luminárias por parte dos responsáveis pelo projecto, um atraso de mais 3 dias, 
considera-se justificado o atraso e parece-nos não intencional por parte do empreiteiro 
tendo em conta as dificuldades financeiras assumidas.---------------------------------------------  
Tendo em conta que neste momento já se encontram esclarecidas todas as dúvidas do 
empreiteiro, considera-se que a partir da data prevista (15-04-2010) e não havendo 
impedimentos de força maior deverá ser aplicada multa contratual diária no valor de 69,23€ 
por cada dia de atraso. -----------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Pontos 2.7, 2.23 do caderno de encargos e cláusulas complementares, art.º 403º do 
Código dos Contratos Públicos.------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aquisição de massas betuminosas para conservação de estradas, 
caminhos e arruamentos no concelho de Santiago do Cacém. --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número quatro, tipo zero um, do ano de dois mil e dez, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Adjudicar o fornecimento de 3.090 toneladas de massas betuminosas 
para conservação de estradas, caminhos e arruamentos diversos, à Teodoro Gomes Alho, 
SA., pelo montante de 122.519,00€ (cento e vinte e dois mil quinhentos e dezanove euros), 
a que acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor.-----------------  
Dois – Aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com o adjudicatário, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número setenta e cinco, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Após procedimento por Concurso Público Urgente, autorizado 
por deliberação de Câmara de 18 de Março de 2010, em que esta foi considerada a proposta 
mais favorável para o Município, tendo em conta o critério de adjudicação aplicável (o do 
mais baixo preço).----------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Para efeitos do disposto nos artigos 98º e 160º do Código dos Contratos Públicos. --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------      
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Reabilitação Urbana de S. Francisco - Sector D – Multa contratual por 
violação de prazo.---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o valor final da multa contratual diária por violação do prazo 
de execução da obra no total de 13.523,01€, sendo o atraso efectivo verificado de 61 dias. -  
Dois: Aprovar a não aplicação da multa no valor correspondente a 8 dias de atraso 
referentes aos dias em que o empreiteiro suspendeu os trabalhos por más condições 
atmosféricas e de terreno. -------------------------------------------------------------------------------  
Três: Aprovar a não aplicação da multa no valor correspondente a 21 dias referentes ao 
período de execução da calçada identificada nos termos de suprimento de erros e omissões.  
FUNDAMENTOS: Um - A empreitada em referência deveria estar concluída em 
01.01.2010, sendo que os trabalhos se prolongaram até ao passado dia 31.03.2010. ----------   
Foi aprovada por deliberação de câmara de 11.02.2010 a aplicação de multa contratual 
diária, que á data era de 3.086,77€, correspondente a 21 dias de atraso tendo também sido 
aprovada a não aplicação de multa correspondente a 7 dias de suspensão por más condições 
meteorológicas. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O empreiteiro enviou em 09.03.2010 o fax ref.ª SA-105-10/Sines com o seu pedido de 
reapreciação da multa conforme cópia que se anexa. -----------------------------------------------  
Considera-se que o atraso mais significativo está relacionado com os atrasos verificados, 
quer no início, quer na entrada em obra por parte dos subempreiteiros. -------------------------  
Desde o dia 28.01.2009 até á conclusão da obra o empreiteiro suspendeu os trabalhos 
durante um dia por más condições meteorológicas.-------------------------------------------------  
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Detectou-se durante a execução da obra um erro de contas no mapa de quantidades que 
originou a execução de 477m2 de calçada a mais estimando-se pela análise do plano de 
trabalhos aprovado, ter sido necessários 21 dias para a sua execução. ---------------------------  
Dois - Ponto 2.7 do caderno de encargos, artigo 403º do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro. -----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: 1.ª Alteração ao Mapa de Pessoal – 2010.------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora  Margarida Santos--------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 30/DGRH/2010.-----------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a 1.ª alteração ao mapa de pessoal para o ano 2010, conforme 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número setenta e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
Dois – Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: -------------------------------------------------------------------------------------  
De facto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Um – Previsão de um novo posto de trabalho, por tempo indeterminado, carreira/categoria 
de Assistente Operacional (Motorista de Ligeiros), na Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - Previsão de um novo posto de trabalho, por tempo indeterminado, carreira/categoria 
de Técnico Superior, área de formação de Química, na Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três – Previsão de um novo posto de trabalho, por tempo determinado, carreira/categoria 
de Técnico Superior, área de formação de Engenharia Florestal, no Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
De acordo com os artigos 4º e 5º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. --------------------------------------------------------  
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: Celebração de Contrato de Prestação de Serviços com um Técnico 
Superior de Antropologia.--------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2010. ------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Autorizar a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, com um 
Técnico Superior de Antropologia, para prestar apoio ao projecto de adaptação da Igreja da 
Misericórdia de Alvalade a Museu de Arqueologia. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: A satisfação de tais necessidades deverá depender da 
celebração de contrato de prestação de serviços, considerando-se inconveniente o recurso a 
qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público. ------------------------------------  
A inexistência de pessoas colectivas para assegurar este tipo de actividade.--------------------  
De direito: De acordo com o n.º 4 do art.º 35 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e 
art.º 6 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---- ----------------      
ASSUNTO: Recrutamento de 2 trabalhadores para ocupação de 2 postos de trabalho, 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Motorista de Pesados), em regime de contrato por tempo indeterminado  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: 11/TI/DGRH/SR/2010. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------           
PROPOSTA: Proceder à abertura de procedimento concursal comum para ocupação de 2 
postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Motorista de Pesados), em regime de contrato de trabalho por 
tempo indeterminado, com a seguinte afectação:----------------------------------------------------  
-1 posto de trabalho, para a actividade de condução de viaturas, máquinas e equipamentos, 
na Divisão de Serviços Urbanos; ----------------------------------------------------------------------  
-1 posto de trabalho, para a actividade de condução de viaturas, máquinas e equipamentos, 
na Divisão de Obras Municipais e Equipamentos. --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A existência de 2 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 -Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar – Agrupamento de Escolas de Alvalade, Cercal do Alentejo, Santiago do 
Cacém e Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 083/DEASS/SASETEGE/2010 de 06.04.2010. ---  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
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PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros 
e material escolar) às crianças do Pré-Escolas e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes das listagens que se anexam; --------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos de Escolas 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 Escolas de Alvalade 25,00 € (vinte e cinco 
euros); Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 37,50 € (trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos); Agrupamento de Escolas Santiago do Cacém 37,50 € (trinta e sete 
euros e cinquenta cêntimos) e Agrupamento de Escolas de Santo André 37,50 € (trinta e 
sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 137,50 € (cento e trinta e sete euros 
e cinquenta cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; --------------------------  
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 ---------------------------------------------------  
Auxílios Económicos e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------   
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 082/DEASS/SASETEGE/2010. ---------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 03.09.2009, relativa 
ao assunto em epígrafe no sentido de anular a verba atribuída à aluna da EB Frei André da 
Veiga de Santiago do Cacém – 2º Ciclo, Patrícia Lopes Mendes, no valor de 75,00 € 
(setenta e cinco euros), correspondente ao Escalão A do 1º Ciclo, mas a aluna frequenta o 2º 
Ciclo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Atribuir Escalão A do 1º Ciclo, e a verba de 75 € (setenta e cinco euros), ao aluno 
Alexandre José Cavalinhos de Matos Pereira a frequentar a EB 1 de Abela, e que a verba 
atribuída incorrectamente à Patrícia Lopes Mendes, transite para este aluno. ------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84 de 28 de Dezembro;---------------------------  
• Despacho nº 20956/2008 de 11 de Agosto de 2008. ----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2009/2010 – Aumento do número de vagas destinadas às 
Primeiras Candidaturas: reforma da deliberação de Câmara de 2010/04/01 -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE – Informação nº 87/DEASS/SASETEGE/2010 de 13 de Abril. ----------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
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PROPOSTA: Reformar a deliberação de Câmara de 2010/04/01, no sentido de o número 
de Bolsas de Estudo destinadas às primeiras candidaturas ser de 19 (dezanove) e não 15 
(quinze). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - das 29 vagas destinadas a renovações por deliberação de Câmara 
de 30/07/2009 só foram preenchidas 16, transitando para as Primeiras Candidaturas não 9, 
como por lapso foi considerado aquando da deliberação de 2010/04/01,  mas 13.-------------  
DOIS - de acordo com deliberação de Câmara de 30/07/2009 foram abertas 6 vagas para as 
Primeiras Candidaturas. ---------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS – artigo 22º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior Politécnico e Universitário.------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Quadricultura 
Associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº02/SAC/DSC/2010 – 15.A .1. do Serviço de Acção Cultural 
da Divisão Sócio Cultural. ------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Quadricultura Associação, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número setenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois 
de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, sendo quatro dos eleitos da CDU, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, e dois 
dos eleitos do PS, Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, e uma abstenção do 
eleito do PSD, Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. ----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Gestão e Promoção da Rede de Recolha Selectiva Municipal de Óleos 
Alimentares Usados – Delegação de Competências na AMAGRA. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Documento da Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão 
Regional do Ambiente, com a entrada número 392 da Divisão de Serviços Urbanos, datado 
de 29-03-2010.--------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Delibera a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, nos termos do disposto 
na alínea d) do nº 7 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18/09, com a redacção da Lei nº 5-
A/2002, de 11/01. Rectificada pelas declarações de Rectificação nº 4/2002, de 6/02 e nº 
9/2002, de 5/03, conjugado com o disposto no nº 2 do artº 7º do DL nº 267/2009, de 29/09, 
e com efeitos imediatos:---------------------------------------------------------------------------------  
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1. Delegar na AMAGRA (Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão 
Regional do Ambiente) os poderes de gestão e promoção da rede de recolha 
selectiva municipal de OUA (óleos alimentares usados), previsto no DL nº 
267/2009, de 29/09, que é competência municipal, previsto no seu artº 7, podendo 
constituir uma rede de recolha selectiva supramunicipal, nos termos do disposto no 
nº 7 do supracitado artigo. ---------------------------------------------------------------------  

2. Tais poderes são subdelegáveis, desde que em entidade devidamente licenciada para 
o efeito, nos termos previstos no artº 5º do DL nº 267/2009, de 29/09.-----------------  

3. Delibera, ainda, que a infra-estruturação dos locais de colocação dos oleões 
(equipamentos destinados à recolha dos OAU) corre por conta deste Município. ----  

FUNDAMENTOS DE FACTO: Considerando que o Município de Santiago do Cacém é 
membro da AMAGRA, Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do 
Ambiente, tendo esta por deliberação dos seus órgãos optado pela solução de criar uma 
Empresa Intermunicipal de capitais maioritariamente públicos sob a denominação de 
AMBILITAL – Investimentos Ambientais no Alentejo, EIM, que tem como objecto e a 
quem atribuiu a sua competência para a "gestão do sistema integrado de recolha, tratamento 
e valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos municípios associados na 
AMAGRA", SmiRSU (Sistema municipal integrado de resíduos sólidos urbanos do 
Alentejo litoral) e também a gestão e exploração, do sub-sistema municipal de resíduos 
recicláveis do Alentejo litoral (SubRecicl). ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: UM – Compete à Câmara Municipal exercer as demais 
competências legalmente conferidas, tendo em vista o prosseguimento normal das 
atribuições do município ao abrigo da alínea d) do nº 7 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------  
DOIS – Os municípios são responsáveis pela recolha dos OAU, no caso de se tratar de 
resíduos urbanos cuja produção diária não exceda 1.100 litros por produtor, ao abrigo do nº 
1 do art.º 7º do Decreto-Lei 267/2009, de 29 de Setembro.----------------------------------------   
TRÊS - Os municípios ou as entidades às quais estes tenham transmitido a 
responsabilidade pela gestão dos OAU promovem e gerem redes de recolha selectiva 
municipal de OAU ao abrigo do nº 2 do art.º 7º do Decreto-Lei 267/2009, de 29 de 
Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 12/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 setenta e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo  Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Nomeação de Comissão de Vistorias para Recintos Itinerantes e Recintos 
Improvisados --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação Nº 013/SCOEF/2010. -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Beijinha. ---------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a constituição de Comissão de Vistorias  a seguir indicada:----------  
- Responsável da Protecção Civil  Municipal – Sr. José Neves; ----------------------------------  
- Técnico da área da Engenharia Civil – Engª Lígia Tiago;----------------------------------------  
- Técnico da área da Engenharia Electrotécnica – (já seleccionado em concurso);-------------  
- Delegada Municipal do IGAC – Coordenadora Técnica – Conceição Pinela. ----------------  
- Delegado de Saúde, quando se considerar necessária a sua presença. --------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Atendendo a que o Decreto-Lei nº 268/2009, de 29/09, que 
determinou os novos procedimentos de Licenciamento de Recintos Itinerantes e 
Improvisados não indica quem deve integrar a Comissão de Vistorias que a lei prevê, torna-
se necessário que haja nomeação da mesma por parte da Câmara. -------------------------------  
2 – Ao abrigo da alínea d) do nº 7 da Lei nº 169/99, de 18/09, na redacção dada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Licenciamento de Recintos de Diversão Provisória – Procedimentos. ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação Nº 012/SCOEF/2010. -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Beijinha. ---------------------------------------------------   
PROPOSTA: Aprovar o procedimento de licenciamento de Recintos de Diversão 
Provisória, bem como os modelos propostos, conforme documentos que são dados como 
reproduzidos na presente acta com o número setenta e nove, ficando arquivados na pasta 
anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Atendendo a que o Decreto-Lei nº 268/2009, de 29/09, que 
designou determinados espaços como Recintos de Diversão Provisória, não definiu o 
procedimento de licenciamento, torna-se necessário que a Câmara o defina.-------------------  
2 – Ao abrigo da alínea d) do nº 7 da Lei nº 169/99, de 18/09, na redacção dada pela Lei nº 
5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição dos lotes nº 11, 22, 23 e 24 da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 04.01-02/2010 do Serviço de Património.-----------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência dos lotes nº 11, 22, 23 e 24, sitos na Zona de 
Industria Ligeira, Expansão IV, inscritos na matriz sob os Artigos 4 698º, 4 699º, 4 715º e 4 
716º, e descritos na CRP de Santiago do Cacém sob as fichas nºs 02870/040995, 
02881/040995, 02882/040995 e 02883/040995, da freguesia de Santo André à empresa 
Ramos & Luz, Lda., para exercer a actividade comércio a retalho de combustíveis para uso 
doméstico; comércio a retalho de artigos de papelaria, jornais e revistas. -----------------------  
DOIS – Aprovar o valor de 0,60 € por metro quadrado, uma vez que o superficiário irá 
proceder à execução das infra-estruturas em áreas do loteamento, o que será objecto de 
contrato de obras de urbanização a celebrar. ---------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície 
conforme documento em anexo, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito e, é dado como reproduzido na presente acta com o número 
oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição dos lotes nº 19, 20 e 21 da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-02/2010 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência dos lotes nº 19, 20 e 21, sitos na Zona de Industria 
Ligeira, Expansão IV, inscritos na matriz sob os Artigos 4 713º, 4 714º e 4 691º, e descritos 
na CRP de Santiago do Cacém sob as fichas nºs 02878/040995, 02879/040995 e 
02880/040995, da freguesia de Santo André à empresa HANDLE Construções, Lda., para 
exercer a actividade principal de construção de edifícios (residenciais e não residenciais) e a 
actividade secundária de comércio a retalho de material bricolage, equipamento sanitário.--  
DOIS – Aprovar o valor de 0,60 € por metro quadrado, uma vez que o superficiário irá 
proceder à execução das infra-estruturas em áreas do loteamento, o que será objecto de 
contrato de obras de urbanização a celebrar. ---------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície 
conforme documento em anexo, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito e, é dado como reproduzido na presente acta com o número oitenta 
e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
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DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição dos lotes nº 25 e 26 da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 07.01-02/2010 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência dos lotes nº 25 e 26, sitos na Zona de Industria 
Ligeira, Expansão IV, inscritos na matriz sob os Artigos 4 717º e 4 700º, e descritos na CRP 
de Santiago do Cacém sob as fichas nºs 02884/040995 e 02885/040995, da freguesia de 
Santo André à empresa Saline Lusa – Empresa de Trabalho Temporário, Lda., para exercer 
Actividades das Empresas de Selecção e Colocação de Pessoal. ---------------------------------  
DOIS – Aprovar o valor de 0,60 € por metro quadrado, uma vez que o superficiário irá 
proceder à execução das infra-estruturas em áreas do loteamento, o que será objecto de 
contrato de obras de urbanização a celebrar. ---------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície 
conforme documento em anexo, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito e, é dado como reproduzido na presente acta com o número oitenta 
e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição dos lotes nº 28 e 29 da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 06.01-02/2010 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência dos lotes nº 28 e 29, sitos na Zona de Industria 
Ligeira, Expansão IV, inscritos na matriz sob os Artigos 4 718º e 4 719º, e descritos na CRP 
de Santiago do Cacém sob as fichas nºs 02887/040995 e 02888/040995, da freguesia de 
Santo André ao senhor Hélder José Gonçalves Raposo, para exercer a actividade de oficina 
de reparação automóvel. --------------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar o valor de 0,60 € por metro quadrado, uma vez que o superficiário irá 
proceder à execução das infra-estruturas em áreas do loteamento, o que será objecto de 
contrato de obras de urbanização a celebrar. ---------------------------------------------------------  
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TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície 
conforme documento em anexo, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito e, é dado como reproduzido na presente acta com o número oitenta 
e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição dos lotes nº 30, 31, 32 e 33 da ZIL, Exp. IV de Vila Nova de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 05.01-02/2010 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a cedência dos lotes nº 30, 31, 32 e 33, sitos na Zona de 
Industria Ligeira, Expansão IV, inscritos na matriz sob os Artigos 4 720º, 4 721º, 4 722º e 4 
496º, e descritos na CRP de Santiago do Cacém sob as fichas nºs 02889/040995, 
02890/040995, 02891/040995 e 02892/040995, da freguesia de Santo André à empresa 
INTERTIMBER, Lda., para exercer a actividade de comércio de madeiras e derivados, 
equipamentos e materiais de construção, ferragens, vernizes e tintas. ---------------------------  
DOIS – Aprovar o valor de 0,60 € por metro quadrado, uma vez que o superficiário irá 
proceder à execução das infra-estruturas em áreas do loteamento, o que será objecto de 
contrato de obras de urbanização a celebrar. ---------------------------------------------------------  
TRÊS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Constituição do Direito de Superfície 
conforme documento em anexo, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito e, é dado como reproduzido na presente acta com o número oitenta 
e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Contrato Promessa de Compra e Venda do Lote nº 38 do Parque 
Empresarial do Cercal – Revogação de deliberação. -------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo.--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.01-02/2009 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Revogar a deliberação de 19 de Novembro de 2009, respeitante à atribuição 
do lote n.º 38 do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3 901º, da 
freguesia do Cercal do Alentejo, sito no Loteamento Municipal do Parque Empresarial do 
Cercal, uma vez que a empresa Frutas Carneiro, Lda., não se fez representar com vista à 
assinatura do competente contrato promessa de compra e venda, apesar da prorrogação do 
prazo concedida para o efeito.--------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a alínea f) nº 1 do Artº 64 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------  
Dois – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município.--------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO:  PROVERE – Parceria “Rota Vicentina” -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Serviço de Estudos Planeamento e Qualidade. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a integração do Município de Santiago do Cacém na parceria 
“Rota Vicentina”, com vista à implementação de uma Grande Rota de Percursos Pedestres 
entre Santiago do Cacém e Sagres e a sua integração na oferta turística da região e junto da 
comunidade local, conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número oitenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
2 – Aprovar a transferência de verba no valor de 16.663,00€ (dezasseis mil seiscentos e 
sessenta e três euros), correspondente à parte respeitante à execução do percurso pedestre 
em Santiago do Cacém para a Associação Casas Brancas, enquanto entidade promotora da 
operação; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
3 – Aprovar a transferência em duas tranche de 5.248,00€ (cinco mil duzentos e quarenta e 
oito euros) e de 11.414,00€ (onze mil quatrocentos e catorze euros) em 2010 e 2011, 
respectivamente; -----------------------------------------------------------------------------------------  
4 – Aprovar um reforço de 1.000,00€ (mil euros), em 2011, caso se venha a verificar a 
necessidade de adquirir materiais e mão-de-obra em alternativa ao fornecimento dos 
mesmos pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º, número 4 alínea a) e f) da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 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 onze horas e quinze 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.-----------------------------------------------------  
 
 
 

O Presidente da Câmara  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


