
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2010-08-12                                                                                           1 de 20 

ACTA NÚMERO TRINTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DE DOZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZ.----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze dias do mês de Agosto de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Arnaldo Pereira 
Gonçalves Frade, Olímpia Maria Cacais de Campos, 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 Vice-Presidente, às nove horas e trinta e cinco 
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente e do Senhor Vereador José Rosado, em 
gozo de férias. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS-------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e do Senhor Vereador José Rosado. -------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA------------------------------------  
BAIRRO HORIZONTE - VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ –-----------------------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Senhor João de Sousa, residente em Vila 
Nova de Santo André, o qual referiu que no dia vinte e nove de Julho veio à reunião da 
Câmara Municipal informar sobre vários problemas que existem naquela cidade, pelo que 
não pode deixar de lamentar que passado este tempo não tenham ainda sido resolvidas 
algumas das situações que expôs. ---------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que irá proceder judicialmente contra o Presidente da Câmara Municipal e 
Vereador responsável pelo Serviço, se sofrer algum acidente devido à tampa de esgotos que 
está solta junto à sua residência. Acrescentou ainda que já aconteceram dois acidentes 
naquele local devidos às tampas dos esgotos.--------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente referiu que a vinte e nove de Julho se encontrava de férias, pelo 
que desconhece o andamento que foi dado aos assuntos colocados pelo Senhor João Sousa, 
no entanto ir se à inteirar do ponto de situação que posteriormente lhe será transmitido. ----  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade sugeriu que fosse por qualquer meio comunicado ao 
Senhor João Sousa, para evitar a sua deslocação a Santiago do Cacém.-------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que logo que haja resposta para as questões 
colocadas pelo Senhor João Sousa será enviado comunicação. -----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM - PROBLEMAS ECOLÓGICOS-ECOPONTOS ------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Inverno o qual entregou 
documento que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------  
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“Problemas Ecológicos-Ecopontos -----------------------------------------------------------------  
Sobre as questões ecológicas já perdi a conta às exposições que fiz a essa Câmara.-----------  
A última questão teve que ver com as lâmpadas - Reunião de 6 de Maio de 2010 e em face 
da minha carta de 7 do mesmo mês abordei diversos assuntos relacionados com a 
problemática. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Que iriam ser tomadas medidas, disse o Senhor Vereador José Rosado. ------------------------  
Não sei que medidas já foram tomadas. Só sei que efeitos práticos visíveis não há nenhuns. 
Pelo contrário. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Veja-se a situação dos eco-pontos: --------------------------------------------------------------------  
No Largo da Pimenteira o ecoponto dos cartões está cheio há várias semanas. ----------------  
Na Praça do Mercado o ecoponto do plástico está a abarrotar há mais de 15 dias.-------------  
Resultado: Há lixo espalhado por todos os lados ou então é colocado nos lugares errados. --  
Não sei que controle a Câmara tem na Ambilital. Mas o que é certo e que os órgãos 
municipais têm de zelar pela qualidade de vida dos cidadãos e intervir em todos os casos 
quer se trate de empresas públicas, quer as questões tenham que ver com associações de 
municípios, quer esteja em causa o comportamento dos particulares.----------------------------  
A Ambilital não cumpre, só diz que está aqui, mas não está, pois demora a substituir os 
contentores destruídos, deixa outros fora do lugar e não esvazia atempadamente os 
contentores. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Não volto a referir tudo o que expus em 7 de Maio. Só sei que certas coisas são impróprias 
de gente civilizada. Dizem os estrangeiros que os portugueses são muito limpos nas suas 
casas, mas os piores quanto à conservação dos espaços públicos. As cidadãs não se coíbem 
de colaborar na limpeza dos espaços defronte das suas casas. Em Portugal se alguém fizesse 
isso caíam-lhe os parentes no chão. -------------------------------------------------------------------  
Mas nem sempre foi assim. No verdadeiro Alentejo, as alentejanas de outros tempos 
varriam o espaço defronte das suas casas. ------------------------------------------------------------  
Hoje por todo o lado não se vê somente o que os elementos da natureza espalham, como 
muita gente espalha porcarias pelos passeios e não só. Veja as pontas de cigarro à porta da 
casa do Benfica, da casa dos chineses, do Ponto de Encontro e à porta de todos os 
estabelecimento onde há fumadores e ...fumadoras. Até as funcionárias do Gabinete de 
Apoio às Empresas vêm fumar para a porta e certamente não guardam as pontas de cigarros 
num cinzeiro para, depois despejarem no contentor ali mesmo ao pé. ---------------------------  
Isto para além do insólito de terem que se manter vícios dentro das horas de serviço e 
deixar, para esse efeito, o mesmo serviço. É mesmo desagradável de se ver...”. ---------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que em relação à não recolha de lixo por 
parte da Empresa Ambilital irá transmitir ao Senhor Vereador José Rosado, que regressa de 
férias na próxima semana. ------------------------------------------------------------------------------  
Em relação às outras questões colocadas pelo Senhor António Inverno, muito se tem feito, 
no sentido de sensibilizar a população e sobretudo os mais jovens, nas escolas, para que as 
crianças aprendam e ensinem os pais a reciclar, mas reconhece que ainda há muito por 
fazer. 
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que o Senhor António Inverno está a fazer 
um bom trabalho como cidadão, mas considera que estas questões têm a ver com o civismo 
das pessoas. Referiu ainda que é de lamentar que os jovens quando se reúnem nos locais 
públicos da cidade os deixem cheios de lixo. --------------------------------------------------------  
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Em relação às beatas considera que devido ao facto de se ter proibido fumar dentro dos 
cafés, os fumadores começaram a fumar na rua e como não existem cinzeiros jogam as 
beatas para o chão. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – ABRIGO DE TÁXIS ----------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra aos Senhores Aníbal Pereira e Joaquim 
Silva taxistas em Vila Nova de Santo André, os quais referiram que o abrigo para Táxis em 
Vila Nova de Santo André foi mal construído. No Inverno a água da chuva escorre de forma 
que ficam com os pés molhados e de Verão durante a tarde é impossível suportar o sol.-----  
Referiram ainda, que já fizeram várias diligências para que a situação fosse resolvida, 
contactaram a Junta de Freguesia, para que os autorizasse a colar umas lonas ou panos, de 
forma a fazer sombra, mas a Junta de Freguesia diz que é pouco estético. Pelo que agora 
vêm à Câmara Municipal solicitar uma solução para aquele problema, estando dispostos a 
custear as despesas dai inerentes. ---------------------------------------------------------------------  
Acrescentaram ainda que outro dos problemas é a sinalização, que foi mal colocada, o que 
causa problemas de trânsito naquele local, tendo salientado que bastava um sinal de reserva 
a transportes públicos para solucionar o problema, pois assim evitaria que os outros 
veículos circulassem e estacionassem naquele local. ----------------------------------------------  
- Solicitaram também a colocação de lâmpadas e de cinzeiros no referido abrigo. ------------  
A Senhora Vice-Presidente referiu que irá ver junto dos Serviço Municipais se já existe 
alguma comunicação da Junta de Freguesia de Santo André sobre estas questões. 
Acrescentou que naquele momento não poderia dar qualquer resposta sobre as questões 
colocadas, no entanto tomou nota e irá encaminhar para os respectivos serviços os 
problemas colocados pelos Senhores taxistas. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM – CAMINHO DE ACESSO À MARIA DA MOITA ---------  
O Senhor Aníbal Pereira referiu que mora lugar da Maria da Moita e que a Câmara 
Municipal procedeu à pavimentação da Estrada do Pinhal do Concelho do ramal que dá 
acesso à estação de transferência dos lixos, mas não pavimentou e nem sequer reparou a 
continuação da estrada que dá acesso a Vila Nova de Santo André a qual se encontra toda 
esburacada. Referiu ainda que solicitou ao encarregado da Câmara Municipal Albano 
Mestre para colocar no local umas carradas de saibro que ele próprio espalharia o material, 
visto que tem um tractor e um rodo, mas o saibro lá colocado não foi o suficiente. Pelo que 
solicita à Câmara a reparação dado que tem de utilizar aquele caminho todos os dias. -------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que tomou nota do assunto e que irá ver 
com a Divisão de Obras Municipais. ------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------ORDEM DO DIA:-------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de Agosto 
do corrente ano, eram as seguintes:--------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 634.846,39 € (Seiscentos e trinta e quatro mil 
oitocentos e quarenta e seis euros e trinta e nove cêntimos). --------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 351.166,10 € (trezentos e cinquenta e um mil cento e 
sessenta e seis euros e dez cêntimos). -----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:-----------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 3.598,37 € (três mil 
quinhentos e noventa e oito euros, trinta e sete cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros: ------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André – 
Lista de Erros e Omissões-----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e dez e informação número 
cento e cinquenta e quatro, de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar o aditamento ao programa de procedimento, e caderno de 
encargos, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
oitenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela 
Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião. 
2 – Aprovar a não aceitação das listas de erros e omissões apresentadas, mantendo se o 
mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - Foram apresentadas Listas de Erros e Omissões por parte dos 
interessados, num total de 6 empresas. ---------------------------------------------------------------  
As listas apresentadas foram analisadas pelos projectistas e não se verificaram quaisquer 
alterações ao mapa de quantidades inicialmente colocado a concurso. --------------------------  
2- Número 5 do artigo 61º, do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008 de 29 de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de 1 trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Técnico Superior 
(Engenheiro Florestal), em regime de contrato por tempo determinado ------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 01/TRC/DGRH/SR/2010, de 14.05.2010---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente -----------------------------------------------------   
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de 
trabalho por trabalhador com relação jurídica de emprego público, previamente 
estabelecida.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, 
pode a Câmara Municipal, sob proposta do Presidente, autorizar, nos termos do n.º 2 do 
art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, o recrutamento a candidatos não detentores 
de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, de acordo com os 
seguintes requisitos cumulativos: ----------------------------------------------------------------------  
a) Fundamentação na existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderada 
a eventual carência dos recursos humanos no sector de actividade a que se destina o 
recrutamento, bem como a evolução global dos recursos humanos do município.-------------  
b) Impossibilidade de ocupação do posto de trabalho em causa, nos termos previstos nos n.º 
1 a 5 do art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal colocado 
em situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade. --------------------  
Para efeitos da alínea a) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, 
considerar relevante interesse público, no recrutamento tendo em conta: -----------------------  
- A transferência de atribuições para os Municípios em matéria de constituição e 
funcionamento dos gabinetes técnicos florestais, no domínio da prevenção da defesa da 
floresta, nos termos da Lei n.º 20/2009, de 12 de Maio; -------------------------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, para integrar o Gabinete Técnico Florestal 
Intermunicipal de Santiago do Cacém e Sines, cujo posto de trabalho, foi previsto através 
da 1.ª alteração ao mapa de pessoal para 2010 e cuja proposta foi aprovada pelo órgão 
executivo e submetida posteriormente à Assembleia Municipal, tendo sido aprovada na sua 
secção ordinária em 23 de Abril de 2010; ------------------------------------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2009 – 622 trabalhadores, - Ano de 2008 – 
625 trabalhadores, - Ano de 2007 – 622 trabalhadores. --------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a 
verificar-se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de 
opositores com relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade 
especial, considerando que a abertura de novo procedimento concursal representa um 
injustificado dispêndio de recursos financeiros e de tempo, com duplicação de 
procedimentos e o adiamento na ocupação dos postos de trabalho causa graves prejuízo 
para o normal funcionamento do serviço, e prossecução do interesse público. -----------------  
Considerando os princípios de eficiência, racionalização e economia que devem presidir à 
actividade municipal, no caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 
trabalhador com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida deve 
proceder-se ao recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego.----------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 9.º e 10.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho. ----------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois da Senhora Vice-Presidente e do 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Carlos Pereira 
Dias, eleito do PSD, e duas abstenção dos Senhores Vereador Arnaldo Frade e da Senhora 
Vereadora Olímpia Campos, eleitos do PS. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de 1 trabalhador para ocupação de 1 posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Técnico Superior 
(na área de Química), em regime de contrato por tempo indeterminado ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 13/TI/DGRH/SR/2010-------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente -----------------------------------------------------   
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego 
público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, em caso de impossibilidade de ocupação do posto de 
trabalho por trabalhador com relação jurídica de emprego público, previamente 
estabelecida.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Em situações excepcionais e devidamente fundamentadas, 
pode a Câmara Municipal, sob proposta do Presidente, autorizar, nos termos do n.º 2 do 
art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, o recrutamento a candidatos não detentores 
de uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, de acordo com os 
seguintes requisitos cumulativos: ----------------------------------------------------------------------  
a) Fundamentação na existência de relevante interesse público no recrutamento, ponderada 
a eventual carência dos recursos humanos no sector de actividade a que se destina o 
recrutamento, bem como a evolução global dos recursos humanos do município.-------------  
b) Impossibilidade de ocupação do posto de trabalho em causa, nos termos previstos nos n.º 
1 a 5 do art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, ou por recurso a pessoal colocado 
em situação de mobilidade especial ou outros instrumentos de mobilidade. --------------------  
Para efeitos da alínea a) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, 
considerar relevante interesse público, no recrutamento tendo em conta: -----------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito do programa do controlo 
da qualidade da água de abastecimento público, nomeadamente no processo de Acreditação 
do Laboratório Municipal; ------------------------------------------------------------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, na actividade de Gestão e Qualidade, da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico, cujo posto de trabalho, foi previsto através da 1.ª alteração 
ao mapa de pessoal para 2010. A referida proposta foi aprovada pelo órgão executivo e 
submetida posteriormente à Assembleia Municipal, tendo sido aprovada na sua secção 
ordinária em 23 de Abril de 2010; ---------------------------------------------------------------------  
 - A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2009 – 622 trabalhadores, - Ano de 2008 – 
625 trabalhadores, - Ano de 2007 – 622 trabalhadores. --------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a 
verificar-se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de 
opositores com relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade 
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especial, considerando que a abertura de novo procedimento concursal representa um 
injustificado dispêndio de recursos financeiros e de tempo, com duplicação de 
procedimentos e o adiamento na ocupação dos postos de trabalho causa graves  prejuízo 
para o normal funcionamento do serviço, e prossecução do interesse público. -----------------  
Considerando os princípios de eficiência, racionalização e economia que devem presidir à 
actividade municipal, no caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por 
trabalhador com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida deve 
proceder-se ao recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego.----------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 9.º e 10.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, sendo dois da Senhora Vice-Presidente e do 
Senhor Vereador Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um do Senhor Vereador Carlos Pereira 
Dias, eleito do PSD, e duas abstenção dos Senhores Vereador Arnaldo Frade e da Senhora 
Vereadora Olímpia Campos, eleitos do PS. ----------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista foi 
apresentada a seguinte declaração de voto: “O nosso voto de abstenção tem que ver com 
uma questão de principio que se prende com o facto de a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém só ter em pior situação que a sua seis Municípios de entre os trezentos e oito do país 
na relação entre o que se gasta em despesas com pessoal e o total da despesa. -----------------  
É urgente contrariar esta situação o que não poderá ser feito com a continuação de 
contratação de recursos humanos. Não questionamos a necessidade de em certos casos a 
contratação ser inevitável mas é preciso arrepiar caminho no que à matéria em causa 
respeita”.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA DE SINES E SANTIAGO DO 
CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Parceria no âmbito do Projecto “Promoção da Interculturalidade a Nível 
Municipal-------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: DEASS/Serviço de Acção Social e Saúde com o Processo 05/DSC RS/01 
– Informação 143/DEASS/SASS/2010 ---------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a parceria no âmbito da candidatura ao Projecto da II Edição da 
“Promoção da Interculturalidade a Nível Municipal”, apresentada pela Associação Cabo 
Verdiana de Sines e Santiago do Cacém ao ACIDE, I.P – Alta Comissariado para a 
Imigração e Diálogo Intercultural, Instituto Público – Declaração de Parceria em anexa. ----  
FUNDAMENTOS: 1. Este Projecto tem como objectivo dinamizar o Centro Local de 
Apoio à Integração dos Imigrantes (CLAII), e incide sobre os domínios da Educação, 
mercado de trabalho, acolhimento inicial de imigrantes, sensibilização da opinião pública e 
participação na vida local. ------------------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Móveis Maria da Fonte, Lotes 7 e 8, Expansão 0. ------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as -  
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Mário Santos Palminha, Lotes 12 e 32, Expansão 0. ---------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Isabel Pacheco, Lote 13, Expansão 0.---------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Feliciano Remédios, Lotes 15 e 16, Expansão 0. -------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Paulo Sobral, Lote 17, Expansão 0. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
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3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – José Manuel Loução Matos, Lote 19, Expansão 0. -----------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Talhos José Acácio, Lote 20, Expansão 0. ---------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Ana Margarida Cruz, Lote 21, Expansão 0.--------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo -------------------------------------------------------------   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Auto Pneus, Lotes 24 e 25, Expansão 0.------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – António Loução de Matos, Lote 28, Expansão 0. -------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Nuno Pinóia, Lote 30, Expansão 0. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – João Pedro Bernardino, Lote 33, Expansão 0. -----------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
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3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – José Carlos Marques da Silva, Lote 34, Expansão 0.---------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Rui Pacheco, Lotes 35 e 36, Expansão 0. ----------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – José Inácio Tomé, Lote 37, Expansão 0. -----------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Fernando Gregório, Lote 39, Expansão 0.----------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – A. M. Ramos, Lote 40, Expansão 0. ----------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Cercaluz, Lote 41, Expansão 0. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – BrilhoFuscante, Lda., Lote 42, Expansão 0. -------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
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3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – CercalSerra/Briognético, Lda., Lotes 2 e 3, Expansão 1. ----  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – José Maria Pereira & Filhos, Lote 4, Expansão 1. ------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Jorisvol, Lote 5, Expansão 1.-------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Carpintaria Tola e Teca, Lote 6, Expansão 1.------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – Sulindex, Lote 9, Expansão 1. -----------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para instrução de processo de obras-------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Empresarial de Cercal do Alentejo – Cercal do Alentejo---------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo até 31/12/2010 para instrução do processo 
de obras para os lotes no Parque Empresarial de Cercal do Alentejo, com contrato promessa 
de compra e venda celebrado – ActivTejo, Lda., Lotes 1 e 2, Expansão 3. ---------------------  
FUNDAMENTOS: 1.º De acordo com vários pedidos apresentados pelos empresários, 
anexos aos respectivos processos; ---------------------------------------------------------------------  
2.º Considerando a conjuntura económica e financeira que o país vive; -------------------------  
3.º De acordo com o definido no artigo 5 do Regulamento Municipal de Gestão dos Parques 
Empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------  
4.º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CASA DO POVO DO CERCAL DO ALENTEJO. ---------------------------  
ASSUNTO: Isenção do pagamento das taxas referentes ao processo nº 
200/2008,designadamente, certidão de admissão de comunicação prévia – Rua da 
Parreira nº 5 – Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua da Parreira nº 5 – Cercal do Alentejo. ----------------------------------  
REFERÊNCIA: Comunicação Prévia nº 200/2008 e requerimento nº 2737 de 05.08.2010 
da Divisão de Gestão Urbanística. --------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Isentar o pagamento das taxas referentes à emissão de certidão de admissão 
de comunicação prévia, para ampliação de edifício, no valor de 121,94€ (cento e vinte e um 
euros e noventa e quatro cêntimos) e Taxa Municipal de Urbanização no valor de 440,66€ 
(quatrocentos e quarenta euros e sessenta e seis cêntimos), perfazendo um total de 562,60€ 
(quinhentos e sessenta e dois euros e sessenta cêntimos). -----------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea c) do nº 1, do artigo 8.º do Regulamento de taxas 
estão isentas de pagamento de taxas de urbanismo, quando as operações urbanísticas a 
realizar forem destinadas a utilização própria a associações culturais, desportivas, 
recreativas ou outras, legalmente constituídas que, na área do município, prossigam fins de 
relevante interesse público.  ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MODELO ESPECIAL, LDA. ------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Reversão dos lotes nº 41, 42 e 43 – Z.I.l., Exp. IV – Vila Nova de Santo 
André------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 15-02.02/2005 do Serviço de Património. -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Proceder à reversão dos lotes n.º 41, 42 e 43, sitos na Zona de Industria 
Ligeira, Expansão IV, em Vila Nova de Santo André, inscritos na matriz sob os artigos: 4 
696º, 4 724º e 4 725º, e descritos na Conservatória do registo predial de Santiago do Cacém, 
sob as fichas n.º 2900/040995, 2901/040995 e 2902/040995, da freguesia de Santo André, 
respectivamente, cedidos em Direito de Superfície à empresa Modelo Especial, Lda. --------  
FUNDAMENTOS: UM – Os lotes n.º 41, 42 e 43, sitos na Zona de Industria Ligeira, Exp. 
IV, em Vila Nova de Santo André, foram cedidos em direito de superfície por escritura 
lavrada em 12 de Janeiro de 2006, ao senhor Joaquim de Oliveira Porto, tendo sido 
autorizado em reunião camarária de 26 de Abril de 2007, a transmissão dos mesmos para à 
empresa Modelo Especial, Lda, do qual o senhor Joaquim Porto é sócio e gerente. -----------  
Dois – A superficiária não cumpriu com os prazos de construção de acordo com o disposto 
na cláusula quarta, n.º 1, alínea a) e b) do Documento complementar anexo à escritura de 
constituição do direito de superfície. ------------------------------------------------------------------  
Três - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------------  
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas dez horas e quatro minutos. ---------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Coordenador técnico na Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto. -----------  
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O Presidente da Câmara 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


