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ACTA NÚMERO QUARENTA E UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E OITO DE OUTUBRO 
DE DOIS MIL E DEZ. --------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António 
Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos e Álvaro dos Santos Beijinha Vereadores, a fim de 
se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias.--------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número 
quarenta, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Carlos Pereira Dias.--------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
ILUMINAÇÃO DE NATAL -------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou sobre os custos previstos para a iluminação 
das ruas naquela quadra festiva.------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que os custos seriam de cerca de trinta mil euros mais IVA, 
acrescentando que aquele montante é inferior ao que foi gasto no ano anterior, embora as 
iluminações sejam idênticas. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que foram feitos vários cortes nas iniciativas para assinalar aquela quadra 
festiva, tendo em conta o contexto económico/financeiro difícil que se vive, chegando 
também a ser ponderado não manter a iluminação de Natal. Contudo, dada a situação difícil 
do comércio local e tendo em conta as famílias, foi decidido optar pela iluminação e não 
realizar o jantar com os funcionários municipais e suas famílias, mantendo também a festa e 
as prendas para as crianças, filhos dos mesmos.-----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu que a iluminação do Natal, só por si, não vai dar 
maior importância àquela quadra festiva, acrescentando que a mesma poderia ser assinalada 
com um acto meramente simbólico.-------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto na ordem do dia.------------------  
-  Revisão do Projecto de Reabilitação da Colectiva A2 do Bairro Azul / ASAS – Vila 
Nova de Santo André.----------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------ORDEM DO DIA:------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia vinte e sete de 
Outubro, do ano em curso, eram as seguintes: -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.610.623,66 € (Um milhão seiscentos e dez mil 
seiscentos e vinte e três euros e sessenta e seis cêntimos).-----------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 428.532,16 € (Quatrocentos e vinte e oito mil 
quinhentos e trinta e dois euros e dezasseis cêntimos).---------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO PORTUGUESES---------  
ASSUNTO: Orçamento de Estado para 2011 ----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO dos documentos aprovados pelo Conselho Directivo da 
ANMP relativamente ao Orçamento de Estado para 2011, nomeadamente: --------------------  
- Considerações prévias ao OE/2011; -----------------------------------------------------------------  
- Municípios, PEC e défice público; ------------------------------------------------------------------  
- Comunicado; --------------------------------------------------------------------------------------------  
- Orientações aprovadas pelo Governo para o OE/2011. -------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda 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 Décima Segunda 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 quarenta e três, 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 quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. --------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Segunda 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 -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um – Aprovar a Décima Segunda 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 quarenta e quatro, 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 quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. --------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Décima Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez. ------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Décima Terceira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e 
Dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
quarenta e cinco, 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 quatro votos a favor do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. --------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. --  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Revisão do Projecto de Reabilitação da Colectiva A2 do Bairro Azul / 
ASAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de  Santo André-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e sessenta e dois da Divisão de Ordenamento 
do Território e Projecto.---------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Da análise efectuada ao projecto, resultou a necessidade de se proceder a 
algumas correcções, pelo que se propõe: -------------------------------------------------------------  
Aprovar a revisão do Projecto de Reabilitação da Colectiva A2 do Bairro Azul / ASAS, em 
Vila Nova de Santo André, cujas alterações deram origem a uma majoração do orçamento 
inicial no valor de 18.954,55 € (Dezoito mil novecentos e cinquenta e quatro euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), documento que é dado como reproduzido na presente acta com 
o número cento e quarenta e seis, 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: Nos termos do artigo 64º número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, com a redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Execução da Reabilitação da Colectiva A2 – 
ASAS – Bairro Azul – Abertura de Concurso Público -----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito e informação número cento e setenta e seis 
de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo 
estimado de 115.460,00€ (Cento e Quinze Mil Quatrocentos e Sessenta Euros), acrescido 
de IVA, (6.927,60 €), que perfaz um valor total de 122.387,60 € (Cento e Vinte e Dois Mil 
Trezentos e Oitenta e Sete Euros e Sessenta Cêntimos). -------------------------------------------  
2. Aprovar o anúncio, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e quarenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião, programa de 
procedimento e caderno de encargos, que se juntam em anexo. ----------------------------------  
3. Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efectivos e dois suplentes, de 
entre os quais nomeado um Presidente do Júri.------------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Eng. ª Ana Vilas Boas ------------------------------------------------------------------  
Membros Efectivos: 1º - Arq. Urbino Felicio ----------------------------------------------------  
--------------------------2º- Dra. Ana Zorrinho -------------------------------------------------------  
Membros Suplentes: 1º - Arqª Silvana Cachucho -----------------------------------------------  
--------------------------2º- Dra. Fátima Ramusga --------------------------------------------------  
4. Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O projecto de execução do concurso em referência foi da 
responsabilidade da DOTP (aprovado por deliberação de Câmara de 19-11-2009). -----------  
Prevê-se a execução da obra em 2011 e encontra-se prevista em PPI de acordo com o 
objectivo 1.1.1.1.1. e projecto n.º 2010/002 com o valor de 115.460,00€ (Cento e Quinze 
Mil Quatrocentos e Sessenta Euros), acrescido de IVA, (6.927,60 €), que perfaz um valor 
total de 122.387,60 € (Cento e Vinte e Dois Mil Trezentos e Oitenta e Sete Euros e Sessenta 
Cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade – Trabalhos a Mais-------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove e informação cento e 
setenta e oito de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a execução dos trabalhos a mais referentes aos saneamentos 
no solo de fundação, bem como a elaboração de modificação ao contrato (contrato 
adicional) no valor de 27.543,42€, acrescido de IVA (6%) que perfaz um total de 
29.196,03€ (Vinte e Nove Mil Cento e Noventa e Seis Euros e Três Cêntimos), documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quarenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – No decorrer da empreitada constatou-se que, em algumas zonas, 
o solo de fundação possui capacidade inferior ao previsto em projecto, isto é, previa-se que 
os solos fossem do tipo S1 mas, efectivamente, estamos perante solos do tipo S0, de acordo 
com os ensaios apresentados pelo empreiteiro e conforme verificado no local, pelo que é 
imprescindível para a continuidade dos trabalhos, proceder ao seu saneamento numa área de 
aproximadamente 3. 940 m2. Estes trabalhos são referentes a preços contratuais e 
correspondem a um acréscimo de 2,8% no valor inicialmente previsto no contrato. ----------  
Tendo em conta o grau de imprevisibilidade patente em obras desta natureza em que são 
efectuados movimentos de terras consideráveis, bem como ao comprimento da estrada, à 
heterogeneidade da mesma e ao teor de humidade patente nos solos da zona, não era 
possível aferir o tipo de solo em toda a sua extensão. Estando sempre este tipo de obra 
sujeitos a condicionalismos naturais considera-se estarmos perante uma situação de 
trabalhos que não eram possíveis de prever antecipadamente. -----------------------------------  
O contrato inicial é o nº 16/2009 tipo 30 e a obra encontra-se prevista em PPI com o 
objectivo 3.3.1.1.3. e projecto n.º 2008/076. --------------------------------------------------------  
Dois – Artigo 370º  e 375º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação e Valorização do Parque Central – Adjudicação ------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um e informação número cento e setenta e sete 
de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa Ibersilva 
Serviços, Sucursal em Portugal, pelo valor de 783.971,63€, acrescido de IVA no valor de 
47.038,30 €, totalizando 831.009,93€ (Oitocentos e Trinta e Um Mil e Nove Euros e 
Noventa e Três Cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar o conteúdo do relatório final, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número cento e quarenta e nove, 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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TRÊS – Aprovar como representantes do dono de obra e responsáveis pela fiscalização da 
obra, os seguintes elementos: Fiscal permanente o Sr. Rui Manuel Pereira Vilhena com a 
categoria de Fiscal de Obras e Director de fiscalização o Sr. António Joaquim Ramos 
Penedo, Técnico Superior. Propõe-se ainda que o director de fiscalização represente o Dono 
de Obra nas vistorias que seja necessário realizar para efeitos de recepção da obra.-----------  
QUATRO - Aprovar um coordenador de segurança da obra, o Sr. António Joaquim Ramos 
Penedo, Técnico Superior. -----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - No seguimento da deliberação camarária adoptada em reunião 
de 20.05.2010, foi aberto procedimento de Concurso Público para a execução da 
empreitada em referência, a qual teve a análise de propostas no dia 11.10.2010, tendo sido 
elaborado o relatório preliminar. ----------------------------------------------------------------------  
DOIS - Decorridos os trâmites legais, procedeu-se à audiência prévia dos concorrentes da 
qual não houve reclamações e que se junta em anexo relatório final. ----------------------------  
TRÊS - Trata-se de um contrato escrito. -------------------------------------------------------------  
QUATRO – A execução da obra será em 2010 e 2011 e encontra-se prevista em PPI de 
acordo com o objectivo 2.5.2.2.1. e projecto n.º 2009/078 prevendo-se executar em 2010 o 
valor de 2.825,00€ acrescido de IVA (169,50€) que perfaz um total de 2.994,50€ (Dois Mil 
Novecentos e Noventa e Quatro Euros e Cinquenta Cêntimos) e em 2011 o valor de 
781.146,63€ acrescido de IVA (46.868,80€) que perfaz um total de 828.015,43€ 
(Oitocentos e Vinte e Oito Mil e Quinze Euros e Quarenta e Três Cêntimos). ----------------  
CINCO - Ao abrigo do Artº 123º, Artº 147º, Nº 2, 3 e 4 do Artº 148º, Artº 344º e alínea d) 
do Nº 1 do Artº 95º do Códigos dos Contratos Públicos (Decreto Lei Nº 18/2008, de 29 de 
Janeiro), os Artºs 100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo e o Nº 2 do Artº 
9º do Decreto-Lei Nº 273/2003, de 29 de Outubro. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2010/2011 – Fornecimento de refeições por outras 
entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico – Casa do Povo de Abela ------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 229/DEASS/SASETEGE, processo SSC.23.1.3 da Divisão 
de Educação, Acção Social e Saúde/ 2010 -----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um – manutenção, para o ano lectivo 2010/2011, do princípio de aplicação 
enunciado no nº 5 da deliberação de Câmara de 2007/09/06, que refere ser a Câmara 
Municipal a suportar a diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos 
alunos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal tenha, como base de cálculo: ---  
a)-no caso dos alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras; -----------------------------------------------------  
b)-no caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo 
real da refeição indicado pelas entidades fornecedoras e os 50% pagos pelo aluno; -----------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2010-10-28                                                                                              7 de 9    

c)-no caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras e o preço fixado para as refeições pela 
Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------  
Três -  que esse valor seja, para a Casa do Povo de Abela, o seguinte: - escalão A – 2,50 €; 
escalão B - 1,77 €; não carenciado – 1,04 €; ---------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - alínea b) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
- número 1 do artigo 8º  Decreto-Lei n.º 399- A/84, de 28 de Dezembro; -----------------------  
- informação prestada por estas entidades fornecedoras de refeições às crianças e alunos da 
educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. -----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
Assunto: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 4658702 
referente ao mês de Setembro de 2010 em nome de Filipe José Palminha.-----------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e dezasseis do Serviço Administrativo de Águas e 
Saneamento da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico.--------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 4658702 
referente ao mês de Setembro de 2010, bem como o respectivo plano de pagamento, 
conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe abaixo indicado:---------------------  
 

Nome Valor 
Fernanda Maria Pereira Palminha 133,59€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
Assunto: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 4658702 
referente ao mês de Outubro de 2010 em nome de A Morais de Brito Irmão Lda. ------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e dezassete do Serviço Administrativo de Águas e 
Saneamento da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico.--------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 4672980 
referente ao mês de Outubro de 2010, bem como o respectivo plano de pagamento, 
conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe abaixo indicado:---------------------  
 

Nome Valor 
José Elias de Jesus 645,82€ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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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 38/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 art.º 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 cinquenta, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: BOTELHOS – REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS, LDA.---  
ASSUNTO: Cancelamento da reserva de propriedade – Lote n.º 1 da Zona de 
Indústria Ligeira. ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 01.02-06/DAGF/PAT/2005, do Serviço de Património. ----------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o cancelamento da reserva de propriedade constituída sobre o lote 
n.º 1, sito na Zona de Industria Ligeira, em Santiago do Cacém, descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob a ficha n.º 02614/271004, inscrito na matriz predial sob o art.º 5479º 
da referida freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o solicitado pelo requerente, e tendo em conta que o 
lote destina-se a ser anexado ao lote nº 43B.---------------------------------------------------------  
2- O lote 43B já não tem reserva de propriedade, sendo necessário proceder ao 
cancelamento da reserva de propriedade do lote nº 1, de forma a ser possível efectuar a 
anexação dos dois lotes.---------------------------------------------------------------------------------  
3- De acordo com o disposto no artigo 8º do Regulamento para a Venda de Terrenos em 
regime de propriedade plena, e ao abrigo da alínea d) do nº7 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO EMPRESARIAL ENHOL, S.A ----------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e o 
Grupo Empresarial Enhol  ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração das partes com vista à 
criação de condições para a instalação de uma central termoeléctrica de tecnologia 
cilíndrico parabólica no Concelho de Santiago do Cacém, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta e um, ficando arquivado na 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2010-10-28                                                                                              9 de 9    

pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Considerando que:-----------------------------------------------------------  
a)Os investimentos nas áreas das energias renováveis assumem cada vez mais uma maior 
importância, principalmente ao nível do aproveitamento dos recursos naturais, procurando, 
assim, dar resposta à necessidade de encontrar alternativas a fontes de energia não 
renovável que, até ao momento, tem assumido o papel preponderante no abastecimento 
energético;-------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Um desenvolvimento sustentável e inerente competitividade local passa, também, pela 
criação de estruturas energéticas alternativas; -------------------------------------------------------  
c) As comprovadas vantagens ambientais decorrentes do recurso a energias alternativas, em 
especial da energia solar;--------------------------------------------------------------------------------  
d) Os objectivos europeus de aumento de recurso a energias renováveis e não poluentes e 
que esteve na base dos Acordos de Quioto; ----------------------------------------------------------  
e) A implementação no município de uma central solar termoeléctrica proporcionará 
aumento da oferta de emprego, factor preocupante na conjuntura económica e social  actual, 
e dinamizará a actividade económica local; ----------------------------------------------------------  
f) O Município de Santiago do Cacém reúne, do ponto de vista do território, as condições 
ideais para a produção de electricidade a partir do aproveitamento da energia solar;----------  
2. As competências do Município na promoção e no desenvolvimento do Concelho, 
previstas, em especial no artº 28 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro --------------------------  
Anexo: Minuta de Protocolo ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 dez horas e quinze minutos. -----------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
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