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ACTA NÚMERO DEZASSETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA SEIS DE MAIO DE DOIS MIL E 
DEZ. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos seis dias do mês de Maio 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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------  
ACONDICIONAMENTO E RECOLHA DE RESÍDUOS URBANOS---------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Inverno, presente na Sala de 
Sessões, o qual começou por informar que, em Julho do ano transacto, tinha questionado, 
os Serviços Municipais, por escrito, sobre o encaminhamento a dar às lâmpadas económicas 
depois de utilizadas, dado que se trata de um material perigoso, no caso de se partirem, pelo 
que, não deverão ser depositadas nos contentores dos resíduos urbanos comuns. 
Acrescentou que a resposta que recebeu foi que deveria preencher alguns impressos, a 
remeter à empresa AMBILITAL, para depois se deslocar às Relvas Verdes onde deveria 
depositar as lâmpadas. Situação que não lhe pareceu aceitável, tendo em conta a deslocação 
que é necessário fazer e a burocracia que envolve, razão pela qual veio novamente expor o 
problema, trazendo consigo uma caixa de cartão contendo as lâmpadas, no sentido de lhe 
ser indicada a forma de as depositar em segurança. Mais sugeriu que fossem definidos 
locais, na Sede do Município e nas freguesias, para a colocação daquele material, em 
recipientes apropriados. ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor António Inverno referiu ainda que era precisa uma maior sensibilização das 
pessoas para o acondicionamento selectivo dos resíduos urbanos. -------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado referiu que irá analisar o assunto com os Serviços e com a 
AMBILITAL, onde será avaliada a sugestão de localização de pontos de acondicionamento 
e recolha daqueles resíduos. ----------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que, brevemente, será desenvolvida uma campanha, porta a porta, de 
sensibilização para o correcto acondicionamento dos resíduos, no âmbito de uma 
candidatura recentemente aprovada, a qual compreende várias acções pedagógicas para uma 
melhor reciclagem que serão promovidas ao longo do ano em curso.----------------------------  
Informou ainda que também está prevista uma grande acção de sensibilização junto das 
Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, com a distribuição de mini-ecopontos e 
instruções para a reciclagem dos resíduos. -----------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que as questões colocadas pelo munícipe devem 
preocupar os cidadãos e que todos devem procurar formas de resolver o problema. ----------  
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Mais referiu que a solução do problema colocado pelo Senhor António Inverno relativa ao 
encaminhamento das lâmpadas económicas, fora de uso, poderia ser articulado entre a 
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses e as empresas que produzem 
aquele e/ou outros novos tipos de materiais e equipamentos, no sentido de existir uma inter-
acção que permita a criação de mecanismos para o retorno dos mesmos depois de usados.--  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu também estar preocupado com o problema 
do acondicionamento das lâmpadas económicas e dos novos resíduos electrónicos, o que, 
em sua opinião, poderia passar pela colocação de recipientes próprios nos ecopontos já 
existentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que a selecção e acondicionamento dos resíduos é um problema que irá levar 
algum tempo a resolver, porque está dependente do civismo das pessoas, o que passa por 
uma evolução positiva da mentalidade, para o qual poderão contribuir as campanhas de 
sensibilização que deverão ser feitas. -----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DESLOCAÇÃO A BRUXELAS – ASSINATURA DO “PACTO DOS AUTARCAS” -  
O Senhor Presidente deu conhecimento das iniciativas em que participou na sua deslocação 
a Bruxelas, no início da semana em curso, integrando uma delegação de Autarcas do 
Alentejo, e em representação da CIMAL–Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral,  
onde pode conhecer experiências empreendedoras de investimentos na zona da Flandres, 
nas quais intervêm agrupamentos de empresas com uma grande ligação às universidades e 
às regiões. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que participou também, com milhares de eleitos de municípios europeus, no 
acto de subscrição do “Pacto dos Autarcas”, que teve lugar no Parlamento Europeu e no 
qual intervieram presidentes de Câmara de algumas grandes capitais. Recordou que o 
objectivo do Pacto agora assinado é a redução de 20% das emissões de dióxido de carbono 
CO2, até 2020, no qual terão um papel importante todos os municípios subscritores, quer no 
planeamento das cidades, quer na redução do consumo de combustíveis fósseis e 
identificação de grandes fontes poluidoras. ----------------------------------------------------------  
Informou ainda que foram apresentados alguns filmes onde puderam visionar um conjunto 
de boas práticas de alguns municípios europeus no âmbito do Ambiente, entre os quais o 
Município de Almada.-----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGO DE COMPOSTELA – “COMEMORAÇÕES DO DIA DA EUROPA NA 
CIDADE”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que foi convidado para participar naquela 
iniciativa a realizar no âmbito do “Projecto Santiago – Une” , no qual Santiago do Cacém é 
parceiro, a qual terá lugar, nos dias sete, oito e nove do mês em curso, e tem como objectivo 
desenvolver acções relacionadas com a cidadania europeia e a democracia, a partilha de 
valores da história comum e da cultura através da cooperação a nível europeu.----------------  
Mais informou que no âmbito do “Projecto Santiago Une”, Santiago do Cacém organizará 
nos dias trinta de Junho, e um e dois de Julho, do ano em curso, as “Jornadas Culturais – 
Sant´Iago, os Caminhos do Património”, para as quais a Senhora Vereadora Margarida 
Santos teve oportunidade de fazer um convite à Comissão de Cultura e Educação do 
Parlamento Europeu, na reunião que teve lugar em Santiago de Compostela, no dia vinte e 
nove de Abril do ano em curso. ------------------------------------------------------------------------  
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Acrescentou que se trata de uma iniciativa importante para dar continuidade àquele projecto 
que está sendo desenvolvido em parceria com Santiago de Compostela, Assis e Córdova. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto tendo em conta a sua urgência:-  
-Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade – Suspensão dos Trabalhos – Ratificação de 
Acto Administrativo.-----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia cinco de Maio do 
ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 669.210,19 € (Seiscentos e sessenta e nove mil duzentos 
e dez euros e dezanove cêntimos).---------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 430.836,23 € (Quatrocentos e trinta mil oitocentos e 
trinta e seis euros e vinte e três cêntimos). -----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Dez. ---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de 
Dois Mil e Dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
cem, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos 
membros do Executivo Municipal. --------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de Dois Mil e Dez à 
Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme disposto na alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei  nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por 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 eleito do PSD, Senhor Carlos Pereira Dias. ------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e Dez 
Dois Mil e Treze-----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número zero seis da Divisão de Administração Geral e 
Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos 
Dois Mil e Dez Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ---------------------------------------------  
Dois – Submeter a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze à Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL – Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº.54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Conforme o disposto na Alínea b) do nº. 2 do artigo 53º. da Lei  nº. 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por 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 eleito do PSD, Senhor Carlos Pereira Dias. ------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL)- Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal 
2010. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar Imputação da primeira Alteração ao mapa de pessoal 2010, 
da parte correspondente ao Município de Santiago do Cacém, no montante de 14.099,00€ 
(Catorze mil e noventa e nove euros), equivalente a um quinto do total, de acordo com as 
deliberações dos órgãos da CIMAL. ------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------  
Fundamentos: Nos termos do n.º 2 do Artigo 22 da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto.------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração com o Instituto Nacional de Estatística ---------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 153.04/DI/2008 da Divisão de Informática. ---------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo apresentada em anexo, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e dois, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
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Secretário Substituto da reunião, em substituição de protocolo existente assinado em 15 de 
Outubro de 1999, que tem por objecto especificar as formas de colaboração entre o Instituto 
Nacional de Estatística e o Município de Santiago do Cacém, com vista à construção e 
actualização de uma infra-estrutura geográfica de suporte à realização de operações 
estatísticas de recolha de dados no âmbito do Sistema Estatístico Nacional (SEN), 
designadamente as operações de natureza censitária, bem como a implementação e 
manutenção de um sistema digital de georreferenciação, de acordo com as especificações 
estabelecidas pelo INE. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea h) do nº 2 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. -------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para venda de prédio urbano---------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo doze – zero dois, do ano de dois mil e dez, do 
Serviço de Património. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Efectuar procedimento por Hasta Pública para venda em propriedade 
plena do prédio urbano, destinado a serviços, sito na Rua Gago Coutinho, nº 4, em Santiago 
do Cacém; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar as condições da hasta pública e as condições especiais, aplicáveis ao 
edifício, que visam regular as intervenções construtivas no mesmo, conforme documentos 
em anexo, os quais são dados como reproduzidos na presente acta com o número cento e 
três, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião.----------------------------------------  
Três – Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 17 de Junho de 
2010, pelas 10,30 horas.---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com a alínea f), n.º 1, do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes 
– Lista de Erros e Omissões --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e dez e informação número oitenta 
e oito de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a prorrogação do prazo para apresentação das propostas e o 
aviso de prorrogação de prazo que se junta em anexo. --------------------------------------------  
2 – Aprovar o aditamento ao programa de procedimento, e caderno de encargos anexos. ----  
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3 – Aprovar a lista de erros e omissões aceite e respectivo mapa de quantidades final a 
colocar a concurso.---------------------------------------------------------------------------------------  
4 – Aprovar o orçamento devidamente rectificado. -------------------------------------------------  
5 - Aprovar a alteração do valor base decorrente da modificação do mapa de quantidades, 
sendo o novo preço base de 1.008.000,00€ (Um Milhão e Oito Mil Euros), acrescido de 
IVA, (50.400,00 €), que perfaz um valor total de 1.058.400,00 € (Um Milhão e Cinquenta e 
Oito Mil e Quatrocentos Euros), documentos que são dados como reproduzidos na presente 
acta com o número cento e quatro, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da 
reunião.-- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas Listas de Erros e Omissões por parte dos 
interessados, num total de 7 empresas. ---------------------------------------------------------------  
As listas apresentadas foram analisadas pelos projectistas e efectuadas as devidas 
correcções, que conduziram a um aumento de cerca de 0,9% no valor base previsto para o 
concurso, sendo que esse aumento se reflecte na execução prevista para o ano de 2011. ----  
Prevê-se a execução da obra em 2010 e 2011 e encontra-se prevista em PPI de acordo com 
o objectivo 3.3.1.1.2. e projecto n.º 2009/096 prevê-se executar em 2010 o valor de 
205.300,00€ acrescido de IVA (10.265,00€) que perfaz um total de 215.565,00€ (Duzentos 
e Quinze Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Euros) e em 2011 o valor de 802.700,00€ 
acrescido de IVA (40.135,00€) que perfaz um total de 842.835,00€ (Oitocentos e Quarenta 
e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Euros); ----------------------------------------------------  
2- Número 5 do artigo 61º, n.º 2 a n.º 4 do artigo 64ºdo Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.-------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade – Suspensão dos Trabalhos---------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento e informação oitenta e sete de dois mil e dez da Divisão de 
Obras Municipais e Equipamentos. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de 30-04-2010 para a suspensão dos trabalhos pelo período de um mês (03-05-
2010 a 30-05-2010). -------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Verificou-se que o fundo da caixa não estabiliza devido à humidade 
acentuada nos solos de fundação, sendo que a obra deve ser suspensa até se verificar que o 
teor de humidade baixe para os níveis previstos no caderno de encargos.-----------------------  
Art.º 365ª do CCP e 2.23 do Caderno de Encargos. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Colaboração de Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda ---------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº09/DSC-JUV/10 com o processo nº01/DSC-JUV/2010  
28.2. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer o donativo em dinheiro no valor de 600€ (seiscentos 
euros), de Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda, destinado a apoiar a realização do evento 
“concerto com Skalibans” no âmbito da “Quinzena da juventude”. Este apoio é feito com 
espírito de liberalidade associando-se assim, aquela empresa à realização cultural referida. -  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do disposto na alínea h), do nº1, do art.64º, da Lei nº169/99, 
de 18 de Setembro alterada e republicada pela Lei nº5- A/2002, de 11 de Janeiro. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNÍCIPIO 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 (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), em regime de 
contrato por tempo indeterminado -----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 13/TI/DGRH/SR/2010, de 27.05.2010 ------------------------------------------  
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 (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais), em regime 
de contrato de trabalho por tempo indeterminado, para a actividade de Condução de 
Viaturas/Máquinas/Equipamentos, na Divisão de Ambiente e Saneamento Básico e Divisão 
de Obras Municipais e Equipamento. -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. 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. ---------------------------------------------------------------------------------  
2. 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 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 eleito do PSD, Senhor Carlos Pereira Dias. ------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 Auxílios Económicos: Livros,  Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém e 
Agrupamento de Escolas de 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 096/DEASS/SASETEGE/2010 de 21/04/2010. ---  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros 
e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes das listagens que se anexam, documentos que são dados como reproduzidos na 
presente acta com o número cento e cinco, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos as verbas para aquisição de livros e material escolar, 
destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas listagens anexas, a saber: 
Agrupamento de Santiago do Cacém 75,00 € (setenta e cinco euros) e Agrupamento de 
Santo André 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
112,50 € (cento e doze euros e cinquenta cêntimos).---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; --------------------------  
• Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009. ---------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------                                  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM.--------------------  
ASSUNTO: Definição de preço a cobrar pela atribuição de compostores para 
implementação de projecto-piloto de compostagem doméstica no âmbito da 
comemoração do Dia do Ambiente.-----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número setenta e oito de dois mil e dez da Divisão de 
Serviços Urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Vereador José Rosado---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a disponibilização de compostores para a implementação de 
projecto-piloto de compostagem doméstica no âmbito da comemoração do Dia do 
Ambiente, mediante candidatura prévia e até ao limite dos 100 (Cem) equipamentos, 
fixando o preço de venda em 5,00 €. ------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Com diversas vantagens ao nível da protecção ambiental, a prática 
da compostagem comporta também, mais valias no domínio económico, pois permite 
reduzir os custos associados à deposição em aterro de resíduos sólidos urbanos, promover 
formas alternativas de reciclagem e proporcionar a cada cidadão um papel activo e 
responsável na defesa do ambiente, pelo que o valor proposto surge como forma de 
responsabilização pela utilização adequada do equipamento para o uso a que se destina. ----  
2 - Ao abrigo da alínea j) 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. -----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM.--------------------  
ASSUNTO: Instalações para as oficinas e para apoio ao pessoal da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: ZIL de Santiago do Cacém -----------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação sessenta e oito de dois mil e dez da Divisão de Serviços 
Urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar o projecto apresentado em anexo e a abertura de procedimento 
com vista à concretização das instalações municipais, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e seis, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 
Substituto da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
 O projecto agora apresentado, corresponde a uma primeira fase do processo, ou seja, 
refere-se aos trabalhos de: ------------------------------------------------------------------------------  
- Construção/montagem de todos os elementos pré-fabricados; ----------------------------------  
- Montagem de todo o sistema de cobertura em painéis sandwich e de palas sombreadoras;-  
- Montagem/aplicação de vãos de janelas e portas; -------------------------------------------------  
- Revestimentos interiores, incluindo pinturas; ------------------------------------------------------  
- Execução das redes de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e pluviais e 
sistema de produção de água quente sanitária;-------------------------------------------------------  
- Assentamento/aplicação de equipamentos sanitários, bem como de tecto falso; -------------  
FUNDAMENTOS: O reconhecimento do interesse municipal da obra a efectuar nos 
termos da alínea q, nº 1 do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002; --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Actividade de Educação Ambiental para Praias – Visita à Lagoa de Santo 
André para conhecer a sua Biodiversidade------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Costa de Santo André – Monte do Paio-------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 73/DEASS/SASS/2010 com o Processo 01/2010 – 
29.5.1---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da actividade de Educação Ambiental, que a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém promoveu, com o apoio do Instituto da Conservação da 
Natureza, nos dias 15 e 20 de Abril do corrente ano, no âmbito da Candidatura à Bandeira 
Azul 2010, dirigida aos seniores das Instituições e Projectos do concelho, no Monte do 
Paio.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- A actividade considerada, está classificado no Grupo C do 
Programa Bandeira Azul, e compreendeu visitas guiadas e percursos, com a participação 
activa do público-alvo. Conhecer a Biodiversidade da Lagoa de Santo André; Presenciar a 
abertura da Lagoa ao mar e conhecer a sua importância para a regeneração e revitalização 
da fauna lagunar foram os principais objectivos da actividade.------------------------------------
----------- 
2 – Para além da aprendizagem foram promovidos o convívio entre os participantes e a 
partilha de saberes.------------------------------------------------------------------------------------- 
3 - 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.-------------------------------------------------------- 
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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 16/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: O 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 cento e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. -------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTIAGO DO CACÉM ----  
ASSUNTO: Tomar conhecimento da isenção do pagamento de taxas referentes à 
emissão do Alvará de Licenciamento de Construção e à emissão de Alvará de 
Autorização de Utilização-----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vale Matanças – Santiago do Cacém. ----------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processos de construção nºs. 205/2004 e 82/2010 da Divisão de Gestão 
Urbanística e requerimentos nºs. 1472 e 1473 de 28.04.2010 da Santa Casa da Misericórdia 
de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da isenção do pagamento de Taxas para emissão do Alvará 
de Construção e Alvará de Autorização de Utilização. ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1º - A Santa Casa da Misericórdia é uma instituição particular de 
solidariedade social cuja natureza, nos termos do Decreto-Lei 119/83 de 25/02 na redacção 
em vigor (Estatuto das IPSS’S), artigo 8.º equipara automaticamente a pessoas colectivas de 
utilidade pública. -----------------------------------------------------------------------------------------  
2º - O novo Regulamento Municipal de Taxas (publicado no DR- 2.ª série, nº 243 de 
17/12/2009) estatui no artigo 8º, nº1 a) a isenção de pagamento de taxas de urbanismo 
quando as operações urbanísticas a realizar forem destinadas a utilização própria de pessoas 
colectivas de direito público, direito privado ou de utilidade pública administrativa, às quais 
a lei também confira tal isenção.-----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM------------------------------------  
ASSUNTO: Arrendamento de uma parcela de terreno em Alvalade -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade Sado--------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03-03.09/2008 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar as alterações acordadas com a empresa SIRESP – Gestão de 
Redes Digitais de Segurança e Emergência, S.A., relativas à minuta do contrato a celebrar 
referente à cedência de uma parcela de terreno, junto ao recinto do depósito de água em 
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Alvalade, destinada à instalação de uma antena de comunicações das diversas forças e 
serviços de emergência e segurança. ------------------------------------------------------------------  
2 – Aprovar a Minuta do Contrato a celebrar conforme documento em anexo, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário Substituto da reunião. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – A cedência do terreno foi aprovada por deliberação camarária de 
11 de Dezembro de 2008, assim como primeira versão da minuta de contrato. ----------------  
2 – Conforme o acordado com a empresa. -----------------------------------------------------------  
3 – De acordo com a alínea f), n.º 1, do artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterado pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: HELENA RUTE LIMA CARRAÇA E JOÃO CARLOS TEIXEIRA DE 
BRITO MENDES---------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 5 do Loteamento Municipal da Avenida------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade Sado. -------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01.01-07/2007 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Autorizar os senhores Helena Rute Lima Carraça e João Carlos 
Teixeira de Brito Mendes a transmitir o lote nº 5 do Loteamento Municipal da Avenida, sito 
em Alvalade Sado, descrito na C.R.P. sob a ficha nº 1170/20050614 da freguesia de 
Alvalade e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2045º para os senhores Teresa 
Margarida Matos Lampreia e Nuno Miguel Costa Gonçalves, devendo o valor da 
transmissão não ser superior ao valor de venda da Câmara Municipal, no montante de 
25.400,00€ (vinte e cinco mil e quatrocentos euros). -----------------------------------------------  
Dois – Manter a reserva de propriedade. -------------------------------------------------------------  
Três – Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura de compra e venda, cópia da mesma no Serviço de Património.-----------------------  
FUNDAMENTOS: 1) De acordo com o solicitado pelos requerentes. -------------------------  
2) O lote n.º 5 foi adquirido em Propriedade Plena por escritura lavrada no Cartório 
Notarial de Santiago do Cacém em 19/04/2007, tendo sido efectuado o pagamento a pronto 
no acto da escritura, a venda foi realizada mediante concurso público.--------------------------  
3) Nos termos do nº 7 do artigo 3º do Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de 
Propriedade Plena e alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ----------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao Loteamento Municipal n.º 3/2010 e propor à 
Assembleia Municipal a desafectação de uma parcela de terreno do domínio público 
Municipal para ampliação da área do lote 8. ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal da ZAM Sul – Santiago do Cacém. --------------  
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REFERÊNCIA: Loteamento Municipal n.º 3/2010, de 10.02.2010 da Divisão de Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Retirar o assunto para reformulação. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Decisão final de indeferimento do processo de alteração do loteamento n.º 
23/2007, titulado por Isaura Maria Matos Silva. ------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro 98 Fogos, Vila Nova de Santo André. -------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Alteração de Loteamento n.º 23/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. - ----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a decisão final de indeferimento do processo de alteração do 
loteamento n.º 23/2007, titulado por Isaura Maria Matos Silva. ---------------------------------  
FUNDAMENTOS: -------------------------------------------------------------------------------------  
1.A alteração ao loteamento tinha por finalidade a anexação de área ao lote da requerente, 
para viabilização, entre outros, da instalação de um estabelecimento de restauração – 
implicando, para além do mais, alteração de usos. --- ----------------------------------------------  
2.Foi apresentada oposição escrita da maioria dos proprietários dos lotes que compõem o 
loteamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
3.A requerente foi notificada para se pronunciar sobre a proposta de decisão de 
indeferimento da alteração de loteamento, tendo apresentado resposta escrita em sede de 
audiência prévia. -----------------------------------------------------------------------------------------  
4.A pronúncia, em sede de audiência prévia foi considerada improcedente com as legais 
consequências porquanto, ali a requerente não invocou factos que viessem alterar os efeitos 
jurídicos dos factos constantes da proposta de decisão e que a fundamentam. -----------------  
5.De acordo com o artigo 27.º n.º 3 do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação a 
alteração da licença de operação de loteamento não pode ser aprovada se ocorrer oposição 
escrita dos proprietários da maioria dos lotes constantes do Alvará. ----------------------------  
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 onze horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Coordenador Técnico na Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto. ---------------------------------------  
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