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ACTA NÚMERO VINTE E OITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E NOVE DE JULHO DE  
DOIS MIL E DEZ. -------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e nove dias do mês de Julho 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, 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 quarenta minutos. ---------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Arnaldo Frade e 
José Rosado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número vinte 
e sete, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Arnaldo Frade e José Rosado. ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – ---------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor João de Sousa, residente em Vila Nova 
de Santo André, que veio colocar várias questões relacionadas com aquela cidade.-----------  
O Senhor João Sousa referiu que já foi ao Gabinete Municipal de Santo André colocar estas 
questões e agora vem à Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  
- Sinalização do Bairro Horizonte - tem de ser visto pois está mal colocada e tem causado 
alguns acidentes. -----------------------------------------------------------------------------------------  
- Tampas de esgotos - no mesmo bairro estão mal fixadas o que causam acidentes e muito 
incómodo aos residentes, devido ao barulho. -------------------------------------------------------  
- Saída de baratas dos esgotos - referiu que gostaria de saber se já está prevista a 
desbaratização e desratização.--------------------------------------------------------------------------  
- Praia das Areias Brancas - referiu que esta é uma praia com todas as condições, com 
bandeira azul, no entanto o acesso faz-se por uma estrada esburacada e sem condições, 
acrescentou ainda que no acesso à referida praia pela estrada 261-5, são feitas diariamente 
transgressões, o que tem causado vários acidentes ao utilizadores daquela praia.--------------  
- Toponímia do Bairro Horizonte - referiu que fez parte da Comissão de Moradores 
daquele Bairro e que foi um dos que trabalhou no processo da atribuição de nomes às ruas. 
Mais acrescentou que não entende porque mudaram os nomes e que os nomes inicialmente 
atribuídos não constem nos registos da Junta de Freguesia. ---------------------------------------  
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- Destruição dos passeios - referiu que é necessário proceder à sinalética para 
estacionamento, pois estaciona-se de qualquer maneira, sobretudo em cima dos passeios, 
causando a sua danificação e a obstrução da passagem aos peões. -------------------------------  
- Vedação junto ao Pavilhão da Petrogal – referiu que já veio à reunião de Câmara 
denunciar esta situação, no entanto continuam a construir à margem da Lei. -------------------  
- Colocação de chips em animais – referiu que recolheu uma gata cega, mas que tem um 
chip, pelo que foi à Junta de Freguesia de Santo André para registar o referido animal. Na 
Junta de Freguesia informaram-no que não registavam os animais, nem tinham 
conhecimento de onde o poderia fazer. --------------------------------------------------------------  
Mais referiu que é inadmissível que sejam criadas Leis que sejam feitas campanhas e depois 
as entidades oficiais não saibam informar os munícipes. ------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que em relação a alguns dos assuntos expostos pelo Senhor 
João Sousa lamenta mas não pode dar resposta uma vez que o Senhor Vereador José 
Rosado se encontra de férias, no entanto tomou nota e irá encaminhar os assuntos para as 
respectivas Divisões. ------------------------------------------------------------------------------------  
Em relação ao acesso à praia das Areias Brancas o caminho não foi reparado, porque a 
motoniveladora teve uma avaria muito complicada, além disso foi dado prioridade aos 
caminhos que dão acesso aos montes. ----------------------------------------------------------------  
Acrescentou ainda que em relação à estrada 261-5 está previsto ser construída uma rotunda. 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que em relação à vedação junto ao Pavilhão da 
Petrogal, os trabalhos foram autorizados pela Câmara Municipal, por questões de segurança 
e as obras estão a ser acompanhadas pelos técnicos Municipais. ---------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SUSPENSÃO DE MANDATO ----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos entregou requerimento a solicitar a suspensão do 
mandato, por motivos profissionais, no período de trinta de Julho a dez de Setembro de dois 
mil e dez. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM DIRECTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALENTEJO--------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia vinte e três de Julho teve uma reunião 
com o Senhor Director Regional de Educação do Alentejo, professor José Verdasca e a 
Senhora Vereadora Margarida Santos, reunião sem ordem de trabalhos, mas que teve como 
assunto o encerramentos de escolas no Concelho. --------------------------------------------------  
Referiu ainda que o Senhor Director Regional de Educação do Alentejo apresentou uma 
proposta para o encerramento de quatro escolas, Sonega, Santo André–Aldeia, São 
Francisco e Foros do Locário e não treze como inicialmente estava previsto pelo Ministério 
da Educação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Município de Santiago do Cacém é totalmente contra o encerramento de 
escolas no concelho. ------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL --------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia vinte e seis de Julho, tomou posse como 
autarca representante do Concelho Regional da CCDR Alentejo no Conselho Económico e 
Social. Mais referiu que foi eleito por unanimidade, por todas as Câmaras Municipais do 
Alentejo para representar os interesses da região. ---------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente referiu que o CES é um órgão de consulta e concertação no domínio 
das políticas económica e social que participa na elaboração de planos de desenvolvimento 
económico e social. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE APOIO À TERCEIRA IDADE EM S. 
DOMINGOS ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que assinou o Acordo de Parceria entre o Município de 
Santiago do Cacém e a Casa do Povo de S. Domingos, no entanto não trouxe o documento 
hoje à reunião de Câmara para ratificação devido ao facto de serem necessários dois terços 
dos membros do executivo para poder incluir o assunto na ordem do dia. ----------------------  
Referiu ainda que irá trazer este assunto na próxima reunião para a ratificação do acto 
administrativo.--------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 
Julho do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 920.343,45 € (novecentos e vinte mil trezentos e 
quarenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos)--------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 425.793,67 € (quatrocentos e vinte e cinco mil 
setecentos e noventa e três euros e sessenta e sete cêntimos)--------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-----------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Atribuição do direito à instalação de Divertimentos Especiais na Feira do 
Monte/10. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e vinte e dois de dois mil e dez da Divisão de 
Serviços Urbanos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Abertura de concurso por proposta em carta fechada para a instalação na 
Feira do Monte/10 de Divertimentos Especiais: -----------------------------------------------------  
1 – Pista de Adultos Carros de Choque);-------------------------------- -----------------------------  
2 – Divertimentos de Adultos (Cadeira ou Roda de Aviões); -------------------------------------  
4 – Divertimentos Adultos ou Infantil;----------------------------------------------------------------  
1 – Divertimento Infantil. ---------------------------------------------- --------------------------------  
a) As propostas deverão ser apresentadas em carta fechada e dirigidas à Divisão de Serviços 
Urbanos da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, até às 16 horas do dia 28 de Julho de 
2010; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Na proposta deve constar a dimensão do terrado necessário à instalação; -------------------  
c) Caso haja mais de um concorrente cuja proposta esteja empatada, será aberta licitação 
verbal, não sendo admitidos lanços inferiores a 10 % da base de licitação; ---------------------  
d) A base de licitação dos divertimentos é a seguinte: ---------------------------------------------  
1- Pista de Adultos – Carros de Choque                               € 350,00--------------------------- 
2- Divertimentos Adultos–Cadeira ou Roda Aviões              € 300,00--------------------------- 
4- Divertimentos Adultos ou Infantil                                     € 150,00--------------------------- 
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1- Divertimento Infantil........................................................€ 100,00--------------------------- 
Acrescido de IVA (se aplicável)· ----------------------------------------------------------------------
  
e) Abertura de propostas e sua licitação verbal terá lugar na reunião da Câmara Municipal 
de 29 de Julho de 2010, pelas 10:15 horas; ----------------------------------------------------------  
f) A Câmara Municipal reserva o direito de não efectuar a adjudicação caso as propostas 
apresentadas lhe não convierem.; ----------------------------------------------------------------------  
g) O valor da arrematação será pago na Tesouraria Municipal, imediatamente após o acto da 
arrematação; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
h) Está isento de taxa de ocupação de terrado; ------------------------------------------------------  
i) As montagens podem ser efectuadas a partir do dia 31 de Agosto, até ao dia 02 de 
Setembro (de Terça a Quinta-Feira) das 09:00h às 18:00h e dia 03 (Sexta - Feira) das 
09:00h às 12:00h mediante contacto prévio com os serviços /DSU/- telefone-269 829 409 
ou fax-269 829 495, das 8:30 h às 16:30 h; ----------------------------------------------------------  
j) As desmontagens deverão ser efectuadas a partir do dia 06 de Setembro (Segunda - Feira) 
das 00:00h às 16:30h e dias 07, 08 e 09 (de Terça a Quinta- Feira) das 09:00h às 16:30h; ---  
k) O fornecimento de energia eléctrica estará a cargo do adjudicatário, mediante contracto 
com a Empresa distribuidora de energia de baixa tensão (EDP); ---------------------------------  
l) Não é autorizado a permanência de caravanas/contentores dormitórios junto aos 
divertimentos;---------------------------------------------------------------------------------------------  
m) Durante as horas dos espectáculos musicais obrigam-se a colocar os sistemas sonoros 
num volume inferior, cujo valor será indicado pelos Serviços Municipais; ---------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha procedeu à abertura das cinco propostas entregues no 
Serviço, tendo sido, tomada a seguinte deliberação: ------------------------------------------------  
1º .- 1 Pista de Adultos - Carros de Choque);---------------------------------------------------- 
Atribuir ao Senhor Diamantino Maldonado a instalação do divertimento: ----------------------  
- Pista Automóveis pelo valor de 360,00 € (trezentos e sessenta euros) -------------------------  
2º .- 2 Divertimentos de Adultos (Cadeira ou Roda de Aviões);------------------------------ 
Não foram apresentadas proposta. -------------------------------------------------------------------  
3º .- 4 Divertimentos Adultos ou Infantil;--------------------------------------------------------- 
Foram apresentadas três propostas. -----------------------------------------------------------------  
Atribuir ao Senhor Miguel Ângelo Grilo Boto a instalação de um divertimento: --------------  
- Carrossel de adultos pelo valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros)-------------------------  
Atribuir à Senhora Maria João Ribeiro Silva Mendonça a instalação de dois divertimentos:  
- Montanha Russa Infantil (Tokito Disney) pelo valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros) 
- Pista Infantil de carros de choque pelo valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros)---------  
4º .-.1 Divertimento Infantil.------------------------------------------------------------------------ 
Foi apresentada uma proposta. -----------------------------------------------------------------------  
Atribuir à Senhora Maria João Ribeiro Silva Mendonça a instalação do divertimento: -------  
- Carrossel Infantil pelo valor de 100,00 € (cento euros)-------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES E 
COMUNICAÇÕES – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES----------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Traçado da nova linha ferroviária de mercadorias Sines-Caia; Troço Relvas 
Verdes / Grândola Norte --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da comunicação enviada pelo Gabinete do Senhor 
Secretário de Estado dos Transportes à Associação Protectora do Montado Contra a 
Ferrovia Relvas Verdes / Grândola Norte relativamente ao assunto em epígrafe.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Sétima Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e dez/dois mil e 
treze.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e dez.--------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sétima Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
dez/dois mil e treze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e setenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois do Senhor Presidente e do 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Carlos Pereira 
Dias, eleito do PSD, e uma abstenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS.------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e dez.--------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil 
e dez/dois mil e treze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e setenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois do Senhor Presidente e do 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Carlos Pereira 
Dias, eleito do PSD, e uma abstenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS.------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez.-----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e dez.--------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Oitava Alteração ao Orçamento de dois mil e dez, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e setenta e seis, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois do Senhor Presidente e do 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Carlos Pereira 
Dias, eleito do PSD, e uma abstenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS.------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Requalificação e valorização do parque Central – 
Prorrogação de prazo para apresentação das propostas---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e dez da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Ratificar o acto administrativo praticado pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de 23-07-2010 para aprovar a prorrogação de prazo para apresentação das 
propostas pelo período de 30 dias a contar da data de envio do aviso para publicação em 
Diário da Republica, respectivo aviso de prorrogação e aditamento ao programa de 
procedimento, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
cento e setenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas listas de erros e omissões por parte dos 
interessados, num total de 8 empresas. ---------------------------------------------------------------  
De forma a permitir a análise das listas por parte dos projectistas, foi efectuada uma 
prorrogação de prazo para apresentação das propostas aprovada em deliberação de câmara 
de 08.07.2010. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Está ainda em elaboração a resposta aos erros e omissões apresentados e decorrente desta 
situação será necessário efectuar reforço orçamental. ----------------------------------------------  
A entrega das propostas está prevista para o dia 03.08.2010, e no sentido de cumprir os 
prazos, torna-se necessário efectuar uma prorrogação de prazo de forma a garantir o tempo 
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necessário para a conclusão da análise às listas de erros e omissões e respectivo reforço 
orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Artigos 61º e 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: Concurso Público para Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André – 
Prorrogação de prazo para apresentação das propostas---------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e dez da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Aprovar a prorrogação de prazo para apresentação das propostas pelo 
período de 30 dias a contar da data de envio do aviso para publicação em Diário da 
Republica e respectivo aviso de prorrogação, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
2 – Aprovar aditamento ao programa de procedimento.--------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas listas de erros e omissões por parte dos 
interessados, num total de 6 empresas. ---------------------------------------------------------------  
As listas apresentadas estão a ser analisadas pelos projectistas, no entanto, tendo em conta a 
dimensão do projecto e das referidas listas, os cinco dias, correspondentes ao período em 
que o processo está suspenso, (1/6 do prazo), dentro do qual a entidade adjudicante deveria 
comunicar a sua resposta, são insuficientes, pelo que no sentido de cumprir os prazos, 
torna-se necessário efectuar uma prorrogação de prazo para a entrega das propostas.---------  
2 – Artigos 61º e 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: Reordenamento da rede escolar do 1º ciclo do ensino básico 2010/2011 – 
Parecer ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/09 – Informação nº 160/DEASS/SASETEGE/2010 ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO de e-mail enviado para a Direcção Regional de Educação 
do Alentejo a propósito do encerramento de escolas no município de Santiago do Cacém, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e oitenta e 
um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99 de 14 de 
Setembro e artigo 1º do Decreto-Lei nº 299/84 de 5 de Setembro; -------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2010/2011 – Abertura de Concurso --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/09 – Informação nº 159/DEASS/SASETEGE/2010 ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente--------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: que o número de bolsas de estudo a atribuir para 2010/2011 seja de 35, 
das quais 9 destinadas a Primeiras Candidaturas e 26 a Renovações; ----------------------------  
Dois: que o quantitativo mensal da bolsa de estudo para o ano lectivo 2010/2011 seja de 
130,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três: que seja aberto concurso para atribuição de Bolsas de Estudo nos seguintes períodos: 
Renovações, de 1 de Agosto a 30 de Setembro, e Primeiras Candidaturas de 1 de Setembro 
a 31 de Outubro.------------------------------------------------------------------------------------------  
Quatro: considerar como área prioritária para 2010/2011 a Saúde. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: Número 1 do artigo 1º, número 1 do artigo 2º, número 2 do artigo 4º e 
número 4 do artigo 9º do Regulamento para a Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior Politécnico e Universitário, e deliberação de Câmara de 2001.11.21, com a 
alteração introduzida pela deliberação de Câmara de 2005.07.27 (área prioritária de estudo, 
a Saúde).---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 27/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 cento e oitenta e dois, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a minuta de protocolo a celebrar entre o Município de Santiago 
do Cacém e J.R. Chainho – Investimentos Imobiliários, S.A e prestação de garantia 
bancária.   ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 12 do Loteamento da Av. do Norte / Marcenaria em Santiago do 
Cacém.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Obras n.º 386/1997. -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a minuta do protocolo, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e oitenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, a 
celebrar entre o Município de Santiago do Cacém e J. R. Chainho – Investimentos 
Imobiliários, S.A, e a prestação de garantia bancária no valor de 45.910,00 € (quarenta e 
cinco mil novecentos e dez euros) relativa às obras de reparação e impermeabilização do 
terraço do auto-silo, erigido no lote 12 do Loteamento da Av. do Norte/ Marcenaria em 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O protocolo tem como objectivo definir os termos e condições para 
execução dos trabalhos de reparação e impermeabilização do auto-silo, cujo terraço se 
destina a utilização pública. ----------------------------------------------------------------------------  
2- Nos termos dos artigos 54.º e 88.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. -----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE CARLOS MANUEL FIGUEIRA RIBEIRO DOS SANTOS CALISTO --  
ASSUNTO: Recepção Provisória das Obras de Urbanização do Loteamento nº 
10/2007 – Bairro Oriental – Ermidas Sado -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental – Ermidas Sado ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 10/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. ---  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a recepção provisória das obras de urbanização, ficando cativo 10% 
do valor inicial da garantia bancária, 69.400,00 € (sessenta e nove mil e quatrocentos euros. 
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 
correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária nº 72005265048 
da Caixa Central de Crédito Agícola Mútuo, CRL, com o valor de 694.600,00€ ( seiscentos 
e noventa e quatro mil  e seiscentos euros). ----------------------------------------------------------  
Na sequência do pedido de recepção provisória das obras de urbanização, deslocou-se ao 
local uma equipa técnica da Câmara Municipal, que tendo percorrido e examinado toda a 
área dos trabalhos que constituem as obras de construção da urbanização, em presença dos 
correspondentes projectos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos 
técnicos, consideraram que estão reunidas as condições para a recepção provisória das 
mesmas, pelo que se mantém cativo, somente 10% do valor inicial da garantia bancária. ---  
Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, na sua actual redacção, considera-se que estão reunidas as condições para a 
recepção provisória das obras de urbanização em causa, ficando cativo 10% do valor inicial 
da garantia bancária que corresponde a 69.400,00 € (sessenta e nove mil e quatrocentos 
euros). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: TIJOLADRILHO – SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LDª.------------  
ASSUNTO: Redução da garantia bancária N.º 0000018178  do Banco Popular.---------  
LOCALIZAÇÃO: Courela da Guarita do Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo André  
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REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 23/2003 da Divisão de Gestão Urbanística. 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º 0000018178 do Banco Popular 
referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no Loteamento da Courela da Guarita 
do Cabeço – Aldeia de Santo André, Santo André, ficando cativo o valor de 34 500,00 € 
(trinta e quatro mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas foi 
prestada a garantia bancária nº 0000018178 emitida pelo Banco Popular no valor de 
202.800,00 € (Duzentos e dois mil e oitocentos euros). Por deliberação de Câmara de 
28.01.2010 foi a mesma garantia reduzida para o valor de 92 049,69 € (noventa e dois mil e 
quarenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos).-------------------------------------------------  
Tendo, no dia 12 de Julho, uma equipa técnica desta Câmara Municipal percorrido e 
examinado toda a área dos trabalhos que constituem as mencionadas obras de construção da 
urbanização, em presença dos correspondentes projectos aprovados pela Câmara Municipal 
e demais peças e documentos técnicos, consideraram que estão reunidas as condições para 
uma nova redução da garantia bancária tendo em conta que: -------------------------------------  
Arruamentos: Ao nível dos arruamentos estes encontram-se praticamente concluídos, 
podendo-se libertar 55% do valor inicial proposto. Fica em falta reparar os lancis, nas zonas 
de rebaixamento, eliminar as “arestas vivas”, assim como proceder ao levantamento de 
algumas tampas, localizadas no passeio, de forma a garantir uma superfície regular. ---------  
Rede de Águas – Ao nível da rede de abastecimento de Águas foi reduzido anteriormente 
(1ª redução) 90% do valor inicial proposto. ----------------------------------------------------------  
Rede de Esgotos Domésticos e Pluviais -  Ao nível da rede de Esgotos Domésticos 
Pluviais foi reduzida anteriormente (1ª redução) 90% o valor total proposto. ------------------  
Infra-estruturas eléctricas: Ao nível das infra-estruturas eléctricas encontra-se no 
processo o parecer positivo da vistoria por parte da entidade gestora, podendo-se libertar 90 
% do valor cativo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Infra-estruturas de Telecomunicações: Ao nível da Infra-estruturas de Telecomunicações 
encontra-se no processo o parecer positivo da vistoria por parte da entidade gestora, 
podendo-se libertar 90 % do valor cativo. ------------------------------------------------------------  
Rede de Gás: Ao nível da rede de Rede de Gás encontra-se em falta o parecer positivo da 
vistoria por parte da entidade gestora, mantendo-se o valor inicial cativo. ----------------------  
Pelo exposto, e em conformidade com a alínea b) do n.º 4 do art.º 54.º do DL n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, na redacção em vigor,  tendo em conta as situações verificadas considera-
se que estão reunidas as condições para a redução da garantia bancária no valor de 57 
549,69 € (cinquenta e sete mil quinhentos e quarenta e nove euros e sessenta e nove 
cêntimos) ficando cativo o valor de 34 500,00 € (trinta e quatro mil e quinhentos euros. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO 
LITORAL ------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Serviço de Metrologia no Concelho de Santiago do Cacém -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola --------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2010-07-29                                                                                           11 de 11 

REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do relatório anual do Serviço de Metrologia realizado no 
concelho de Santiago do Cacém referente ao ano de 2009, respeitante à CIMAL – 
Comunidade Intermunicipal Alentejo Litoral, conforme documento anexo. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA OLIVEIRA DA LUZ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento 
de bebidas simples – “Café Bitó”--------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua 33, nº 10 – Ermidas Sado -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 1230 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo. ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, nos meses de Junho, 
Julho, Agosto e Setembro, todos os dias da semana. -----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no Concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados 
no Regulamento, assim nos termos do artigo 9º do citado Regulamento, foram consultadas 
as seguintes entidades que emitiram parecer: As associações de consumidores, a Junta de 
Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações sindicais, as associações patronais 
e a entidade policial. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 e cinco 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 

 
________________________________________________ 


