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ACTA NÚMERO DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TREZE DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos treze dias do mês de Janeiro de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, 
Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Pereira Dias Vereadores, a 
fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número um, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
PISCINAS MUNICIPAIS – NOVO SISTEMA DE AQUECIMENTO – 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS-----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Engº Mário Leitão, a quem solicitou que 
expusesse as fundamentações técnicas que estiveram na base da proposta presente à Câmara 
Municipal sobre o novo sistema de aquecimento das Piscinas Municipais. ---------------------  
O Senhor Engº Mário Leitão referiu que procedeu a alguns estudos comparativos dos 
sistemas existentes para aquele efeito, com vista à substituição integral do actual sistema de 
aquecimento das piscinas através de gás propano, com dois objectivos fundamentais: a 
redução de emissão de CO2 para a atmosfera, com vista a uma maior eficiência energética e 
a redução de custos, no sentido de dar cumprimento ao compromisso assumido no Pacto de 
Autarcas, ao qual o Município aderiu, e que visa a redução em 20% de CO2 até 2020, a 
rentabilização de meios e a diminuição da factura energética. ------------------------------------  
 Acrescentou que a opção pelo sistema de aquecimento através de Caldeiras a Biomassa, 
com recurso a aglomerados (resíduos de madeiras) como fonte de aquecimento, não liberta 
CO2, não prejudica a saúde e as cinzas são retiradas por um processo mecânico, não sendo 
lançadas para a atmosfera. Para além dos ganhos de segurança de abastecimento, dado que 
aquele combustível é de produção nacional (com alternativas de fornecedores) e não está 
sujeito a grandes variações de preços como o combustível de origem fóssil. Permite 
também um aquecimento rápido e regular durante todo o ano e uma redução de custos 
energéticos anuais na ordem dos 62% face aos actuais. --------------------------------------------  
Referiu ainda que a substituição das caldeiras não implicava a substituição dos outros 
componentes, e que foi também tido em conta a integração dos silos na paisagem, de forma 
a não causar um impacto visual negativo. ------------------------------------------------------------  
Mais informou que do estudo comparativo que efectuou para chegar a uma proposta de 
substituição do actual sistema, concluiu, relativamente a outra opção que se podia colocar, o 
aquecimento através da energia solar, que este sistema não respondia na totalidade, pelo que 
se continuaria dependente do gás, dado que as temperaturas de admissão através das placas 
solares não era suficiente para aquecer tão grande volume de água, porque o número de 
horas de sol, no Outono, Inverno e Primavera, é reduzido, e a própria localização do 
equipamento, no vale, também não permite uma boa exposição do equipamento ao sol 
durante todo o dia, para além de que seriam necessárias placas muito grandes e em número 
significativo, o que resultaria num peso muito elevado para aquele equipamento.-------------  
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O Senhor Presidente informou que aquando da concepção do projecto das Piscinas 
Municipais, há dez anos atrás, foi proposto o aquecimento através de gás, dado que os 
painéis solares eram muitos caros, sempre na expectativa de que houvesse uma evolução 
que permitisse a substituição do mesmo por um sistema mais económico e eficaz. 
Acrescentou que com a grande evolução destas tecnologias nos últimos anos, foram criadas 
as condições para se avançar para uma solução alternativa que seja eficiente e com menos 
custos, a qual garanta o funcionamento contínuo do equipamento, a amplitude térmica 
necessária e tendo em conta a sua localização geográfica. -----------------------------------------  
Interveio o Senhor Vereador Óscar Ramos, questionando sobre o número de KW/h e ano de 
reserva de energia, a energia produzida pelos painéis solares/ano, e se existia cobertura do 
plano de água.---------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que estes dados eram importantes para se poder comparar a eficiência dos 
sistemas, avançando com alguns valores de eficiência energética e de custos com a 
integração de painéis solares e a cobertura do plano de água, concluindo que reduziria os 
custos actuais para cerca de metade.-------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que em vez das “pellets”, cuja produção é actualmente subsidiada, poderia ser 
utilizada a escama de pinha como combustível alternativo. ---------------------------------------  
O Senhor Engº Leitão referiu não ter consigo os valores solicitados, os quais poderia 
fornecer, posteriormente. Mais informou que não existe cobertura térmica do plano de água 
e que as instalações não estão preparadas para recuperação do calor. ----------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos sugeriu ainda que este assunto continuasse a ser 
aprofundado, acrescentando que, fosse qual fosse a opção, na sua opinião, fazia todo o 
sentido integrar painéis solares, bem como o plano de água. --------------------------------------  
Mais informou que iria formalizar uma proposta sobre o assunto. -------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade referiu que a sua preocupação era que se obtivesse a 
maior eficiência possível que servisse a todos, tendo em conta os vários contributos que 
possam ser articulados. ----------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que discussões desta natureza acrescentam e valorizam as propostas que são 
submetidas à Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que todos estão de acordo com o Pacto de Autarcas na procura de sistemas 
mais eficientes para melhorar o Ambiente.-----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que a exposição feita pelo Senhor Engº Leitão confirmou a 
bondade da proposta que foi presente à Câmara Municipal, considerando que o sistema de 
aquecimento defendido pelo Senhor Vereador Óscar Ramos era menos fiável e mais caro.--  
Acrescentou que a questão da manta térmica não era o cerne da questão, a qual pode 
funcionar independentemente do sistema de aquecimento, sendo que o maior problema era 
o trabalho manual que exige, dado que a mesma tem que ser colocada e retirada 
diariamente, não existindo sistema mecânico para o fazer. ----------------------------------------  
Mais referiu acreditar na solução do sistema com recurso à biomassa, por lhe parecer que 
era o que melhor cumpria com os objectivos de redução do C02 no espaço relativamente 
curto previsto no Pacto de Autarcas. ------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que as acções com vista à eficiência energética iriam prosseguir no Município, 
tendo como alvo outros equipamentos municipais. -------------------------------------------------  
O Senhor Presidente agradeceu os contributos dados pelo Senhor Vereador Óscar Ramos 
sobre este assunto.----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que uma das suas preocupações que era a 
integração do equipamento (silos) na paisagem já tinha sido esclarecida, mas que, 
continuava preocupado com o acesso para abastecimento dos mesmos.-------------------------  
O Senhor Engº Leitão informou que aquela situação tinha sido acautelada, acrescentando 
que as rampas de acesso têm as dimensões suficientes para o efeito. ----------------------------  
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O Senhor Vereador José Rosado referiu que a proposta aprovada em reunião de Câmara era 
a melhor do ponto de vista ambiental e de redução de custos.-------------------------------------  
Acrescentou que a opção por painéis solares obrigaria a um sistema misto e a um 
investimento muito superior, de cento e cinquenta mil euros para cerca de seiscentos mil 
euros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que o Município está empenhado no cumprimento do compromisso que 
assumiu no âmbito do Pacto de Autarcas, com a aplicação de medidas concretas nos 
equipamentos municipais e outras que envolvam entidades externas, de forma a entregar o 
mais rapidamente possível o plano de acção para atingir os objectivos previstos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALVALADE – REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA D. MANUEL I--------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade questionou sobre o ponto de situação da requalificação 
daquela Praça.---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que o projecto está concluído e que há a hipótese de uma 
candidatura no âmbito do Prover, prevendo que o investimento seja feito em dois mil e 
doze, tendo em conta a sua adequação aos prazos da candidatura. -------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------  
- Acção social escolar 2010/2011 – Fornecimento de refeições pela Associação de Apoio 
e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado. -------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------ORDEM DO DIA: -----------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia doze de Janeiro, 
do ano em curso, eram as seguintes:-------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 501.710,37 € (quinhentos e um mil setecentos e dez 
euros e trinta e sete cêntimos). -------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 348.977,16 € (trezentos e quarenta e oito mil 
novecentos e setenta e sete euros e dezasseis cêntimos)--------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES:-------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e três, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.443.04€ (dois mil 
quatrocentos e quarenta e três euros e quatro cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação de Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém . --------------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros. ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SANTO ANDRÉ -----------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
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LOCALIZAÇÃO: Santo André  ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil -------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.661.70€ (dois mil 
seiscentos e sessenta e um euros e setenta cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a), do n.º 4 do art.º 64º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade – Prorrogação Gracioso -------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento, informação número quatro de dois mil e onze da Divisão de 
Obras Municipais e Equipamento.---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a prorrogação graciosa pelo período de 82 dias a terminar em 
30 de Janeiro de 2011. -----------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar o plano de trabalhos e cronograma financeiro, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: – Um – O empreiteiro solicita uma prorrogação legal de 82 dias. O 
empreiteiro poderia ter executado a regularização dos taludes antes do término da obra 
nomeadamente na altura em que estava previsto a execução dos mesmos de 16/06/2010 a 
12/07/2010 de acordo com o planeamento entregue e aprovado, pois efectivamente não se 
tratava de uma actividade do caminho crítico. Caso o empreiteiro tivesse iniciado esta 
actividade na altura prevista mesmo com os trabalhos a mais existentes, o prazo da 
empreitada poderia ter sido cumprido. O empreiteiro, tendo em conta as questões 
levantadas da necessidade de implementar medidas correctivas no tratamento dos taludes de 
aterro, optou por deixar esta actividade para próximo da data de término da empreitada 
tendo constatado somente nessa data que efectivamente a mesma tem uma quantidade 
bastante superior ao inicialmente previsto não conseguindo assim concluir a actividade na 
data prevista (apenas será possível a sua conclusão a 05/01/2011 de acordo com os 
rendimentos do plano de trabalhos aprovado). O empreiteiro alega também que o 
rendimento da execução das valetas foi inferior ao previsto tendo inclusive esta actividade 
sido suspensa pelo mesmo devido á pluviosidade intensa verificada, contudo de acordo com 
o planeamento entregue e aprovado deveria esta actividade ter ficado concluída no dia 
28/10/2010 antes do inicio das chuvas. ---------------------------------------------------------------  
Desta forma ponderados os motivos atrás apresentados, condições climatéricas que 
condicionaram o rendimento na execução dos trabalhos, existência de trabalhos a mais -----  
na regularização de taludes e tendo em conta que o empreiteiro caso colocasse em obra os 
meios adequados poderia eventualmente ter concluído as actividades de regularização de 
taludes e execução de valetas na altura prevista no plano de trabalhos aprovado, pelo que se 
considera que a prorrogação de prazo solicitada deverá ser graciosa e não legal. --------------  
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Dois -Artigo 374º 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 -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade---------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento, informação número quatro de dois mil e onze da Divisão de 
Obras Municipais e Equipamento.---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os trabalhos a mais num total de de 1.812,02€, acrescido de IVA 
(6%) que perfaz um total de 1.920,74€ (Mil Novecentos e Vinte Euros e Setenta e Quatro 
Cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Constatou-se que as áreas medidas em projecto são inferiores ás 
reais nomeadamente; em projecto estão medidas 2.029,94 m2 (taludes em aterro, artigo 
01.C.2.3.), tendo-se medido in sito cerca de 8.624,70 m2, esta diferença deve-se ao facto de 
se ter medido em projecto somente os taludes em aterros novos, contudo existe inúmeras 
zonas da estrada em que é necessário regularizar os taludes nomeadamente em todas as 
zonas de aterro já existentes, pois ao aplicar-se o leito do pavimento e o solo-cimento existe 
sempre a necessidade de regularizar esses taludes o empreiteiro vem á posteriori apresentar 
as suas medições as quais são de 8.070,00 m2, com a qual se concorda. -----------------------  
Dois - Artigos 370º e 375º 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: Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – Adjudicação-----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um 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 Guedol – 
Engenharia S.A., pelo valor de 798.000,00€, acrescido de IVA no valor de 47.880,00 €, 
totalizando 845.880,00€ (Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta Euros), 
conforme proposta apresentada que se junta em anexo ao processo. -----------------------------  
DOIS – Aprovar o conteúdo do relatório final anexo e todas as propostas nele 
mencionadas, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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, Fiscal 
de Obras e director de fiscalização o Sr. António Norberto Marques da Silva, 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 14.10.2010, foi aberto procedimento de Concurso Público para a execução da empreitada 
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em referência, a qual teve a análise de propostas no dia 25.11.2010, tendo sido elaborado o 
relatório preliminar. -------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - Decorridos os trâmites legais, procedeu-se à audiência prévia dos concorrentes 
tendo sido apresentada uma reclamação por parte da empresa Civilvias, que foi 
devidamente analisada, pelo que se anexa a pronuncia apresentada, parecer jurídico e 
respectivo relatório final.--------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - Trata-se de um contrato escrito. -------------------------------------------------------------  
QUATRO – A execução da obra será em 2011 e encontra-se prevista em PPI de acordo 
com o objectivo 3.3.1.1.3. e projecto n.º 2009/112 prevê-se executar em 2011 o valor de 
798.000,00€, acrescido de IVA no valor de 47.880,00€, que perfaz um total de 845.880,00 
(Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Oitenta Euros) ------------------------------  
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: Requalificação e Valorização do Parque Central -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e dez e informação número seis 
de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.-----------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal em 07-01-2011, de aprovação do Plano de Segurança e Saúde e de alteração do 
Director da Fiscalização da Obra, Eng. António Penedo pelo Eng. António Marques da 
Silva, em virtude da consignação da obra em referência estar marcada para o dia 12 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Tendo em conta que as empreitadas de Reabilitação da EM 526 
e Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de SC estão a terminar, o Eng. 
Marques irá ter capacidade de resposta para fiscalizar esta obra, sendo que as funções do 
Eng. António Penedo são de coordenador de Segurança. ------------------------------------------  
DOIS – Nº3 do Artº 68º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei Nº 5-
A/2002, de 12 de Janeiro, nº 1 do Artigo 12º do Decreto Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro 
e Artigo 344º do CCP aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro.------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Festa de Natal da Educação Pré-Escolar – Ano 2010 ---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 262/DEASS/SASETEGE/2010 – 30.7 Programas e 
iniciativas do Serviço de Educação. -------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a transferência de uma verba no valor de 800,00 € 
(oitocentos euros) para a ASAS (Academia Sénior de Artes e Saberes), para 
comparticipação nas despesas do espectáculo musical apresentado na Festa de Natal da 
Educação Pré-Escolar 2010. ----------------------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a transferência de uma verba no valor de 104,50 € (cento e quatro euros e 
cinquenta cêntimos), para a Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
EBI/JI nº 2 de Santo André, para comparticipação nas despesas com a alimentação do grupo 
TUNASAS na realização da Festa de Natal da Educação Pré-Escolar 2010. -------------------  
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FUNDAMENTOS: UM – Dar continuidade à iniciativa Festa de Natal da Educação Pré-
Escolar, promovida pela Câmara Municipal.---------------------------------------------------------  
DOIS – Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na 
redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Valor de ingressos para espectáculos a realizar no Auditório Municipal 
António Chainho ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 027/DSC/AMAC/2010 da Divisão Sócio Cultural.----------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os valores de 3.00 € (público geral) e de 1.50€ (até aos 12 anos 
inclusive) para ingresso nas peças de teatro infantil e Cinema e o valor de 5.00 € para peças 
de Teatro e Espectáculos de Música destinados ao público geral, a realizar no Auditório 
Municipal António Chainho. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO: Dar continuidade a valências do Auditório Municipal 
António Chainho. ----------------------------------------------------------------------------------------  
DE DIREITO: Ao abrigo da alínea j) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FAROL DO MIRA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL --------------------------  
ASSUNTO: Cedência de Instalações da antiga Escola Primária das Silveiras. -----------  
LOCALIZAÇÃO: Silveiras – Cercal do Alentejo. ------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03.09-04 de dois mil e cinco do Serviço de Património.-------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
PROPOSTA: a) Aprovar a cedência a título gratuito do prédio da antiga escola primária 
das Silveiras, freguesia de Cercal do Alentejo, deste concelho, inscrita na matriz predial 
urbana da freguesia de Cercal do Alentejo sob o artigo 3 460º, ao Farol do Mira – 
Associação Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------  
b) Celebrar contrato de comodato;---------------------------------------------------------------------  
c) Aprovar a Minuta do contrato, conforme documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.----------------------  
FUNDAMENTOS: 1 - 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. ---------------------------------------  
2 – De acordo com o solicitado pela Associação. ---------------------------------------------------  
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 – Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado.--  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo SSC.23.1.3 da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do oficio nº 4/2011, de 4 de Janeiro, enviado pela 
Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas Sado sobre o preço da 
refeição e da resposta da Câmara Municipal dada pelo oficio nº 
14/DEASS/SASETEGE/2011, de 12 de Janeiro.----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - Alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Número 1 do artigo 8º Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro.-------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu ter ficado surpreendido, pela negativa, com 
a proposta de redução do preço das refeições apresentada por aquela Associação, depois do 
que tinha sido falado na reunião com a Senhora Vereadora Margarida Santos e Senhor 
Vereador Álvaro Beijinha, considerando importante que fosse transmitido à Associação que 
era inaceitável o valor elevado praticado.-------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos e o Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiram 
também a sua surpresa, dado que o próprio Presidente da Associação referiu naquela 
reunião que iriam ter em atenção o assunto, depois de ter sido informado sobre os preços 
praticados pelas outras entidades no Município.-----------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Arnaldo Frade observou que era inadmissível a posição daquela 
Associação, tendo também em conta que à mesma foi cedido um espaço pela Câmara 
Municipal, a custo zero, onde desenvolve as suas actividades, recebendo dinheiro dos 
utentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Actividade desenvolvida durante o ano de dois mil e dez no Canil 
Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número um de dois mil e onze da Divisão de Serviços 
Urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do quadro da actividade desenvolvida no Canil Municipal 
durante o ano de dois mil e dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea x) do Art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11/01. --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para a Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. 
LOCALIZAÇÃO: Campo de Futebol Miróbriga -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Oficio da Junta de Freguesia de Santiago do Cacém, número quatrocentos 
e setenta e um de dois mil e dez. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara-------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
Assunto: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 4690036 
referente ao mês de Dezembro de 2010 em nome de Henrique da Silva Campos. --------  
REFERÊNCIA: Processo número mil e seis do Serviço Administrativo de Águas e 
Saneamento da Divisão de Ambiente e Saneamento Básico. --------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 4690036 
referente ao mês de Dezembro de 2010, bem como o respectivo plano de pagamento, 
conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe abaixo indicado:---------------------  
 

Nome Valor 
Henrique da Silva Campos 188,12€ 

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: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/DGU/SAU, de dois mil e onze, 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 oito, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE:  TIJOLADRILHO – SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LD.ª ----------  
ASSUNTO: Recepção Provisória das obras de urbanização do loteamento n.º 23/2003 
– Courela da Guarita do Cabeço – Santo André . -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Courela da Guarita do Cabeço – Aldeia de Santo André.------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 23/2003 da Divisão de Gestão Urbanística. ---   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a recepção provisória das obras de urbanização, ficando cativo 10% 
do valor total da garantia bancária n.º 0000018178 do Banco Popular a que corresponde 
20.280,00 € (vinte mil duzentos e oitenta euros) que será libertada aquando da recepção 
definitiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas foi 
prestada a garantia bancária n.º 0000018178 emitida pelo Banco Popular no valor de 
202.800,00 € (duzentos e dois mil e oitocentos euros).---------------------------------------------  
Foi a mesma reduzida por deliberação de Câmara de 28.01.2010 para o valor de 92. 049,71 
€ ( noventa e dois mil, quarenta e nove euros e setenta e um cêntimos) e por deliberação de 
Câmara de 29.07.2010 para o valor de 34. 500,00 € (trinta e quatro mil e quinhentos euros). 
 Na sequência do pedido de recepção provisória das obras de urbanização, deslocou-se ao 
local uma equipa técnica da Câmara Municipal, que tendo percorrido e examinado toda a 
área dos trabalhos que constituem as mencionadas obras de construção da urbanização, em 
presença dos correspondentes projectos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e 
documentos técnicos, consideram que estão reunidas as condições para a recepção 
provisória das obras de urbanização, tendo chegado às seguintes conclusões a saber: --------  
Ao nível dos arruamentos estes encontram-se concluídos, podendo-se libertar cerca de 90% 
correspondente às respectivas obras. ------------------------------------------------------------------  
A rede de gás e respectivo depósito de armazenamento encontram-se concluídos e dispõem 
de pareceres das empresas SETINSP, Inspecções Técnicas e do ISQ, Instituto de Soldadura 
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e Qualidade, empresas acreditadas para o efeito, pelo que se pode libertar 90% do valor 
inicialmente orçamentado para os mesmos. ----------------------------------------------------------  
Assim, e em conformidade com o n.º 5 do art.º 54 do Decreto Lei nº 555/99 de 16 de 
Dezembro, na sua actual redacção estão reunidas as condições para a recepção provisória 
das obras de urbanização em causa e para a redução do valor de 14.220,00 € (catorze mil, 
duzentos e vinte euros), da garantia bancária nº 0000018178 , do Banco Popular, cujo  valor 
ainda cativo era de 34.500,00 €  (trinta e quatro mil e quinhentos euros) para 10% do valor 
total da mesma, 20.280,00 €  ( vinte mil, duzentos e oitenta euros), que será libertado 
aquando da recepção definitiva. -----------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: INÊS FILIPA GOMES LOPES----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de alojamento – profissionais de saúde no concelho. ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-01/2009 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado entre 
o Município de Santiago do Cacém e a Senhora Inês Filipa Gomes Lopes, em 12 de Janeiro 
de 2009, referente à fracção “C” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, da 
freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao Primeiro Andar, Esquerdo, do Bloco C, 
da Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, por mais um ano. ------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela requerente, uma vez que continua 
a desempenhar a função de Técnica de Saúde Ambiental no Centro de Saúde de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- De acordo com a alínea f) do nº 1 do art.º 64º 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: JORGE AUGUSTO SANTOS RODRIGUES ----------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de alojamento – profissionais de saúde no concelho. ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-03.01/2010 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado entre 
o Município de Santiago do Cacém e o Senhor Jorge Augusto Santos Rodrigues, em 8 de 
Janeiro de 2010, referente à fracção “I” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 
107º, da freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao R/Ch, direito, do Bloco D, da 
Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, por mais um ano. ----------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pelo requerente, uma vez que se 
encontra a desempenhar a função de Internato Médico Complementar em Medicina Geral e 
Família no Centro de Saúde de Santiago do Cacém.------------------------------------------------  
2- De acordo com a alínea f) do nº 1 do art.º 64º 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Plano de Pormenor do Centro Histórico de Santiago do Cacém -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação número setenta do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto, de trinta de Dezembro de 
dois mil e dez. --------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura do período de discussão pública do Plano de Pormenor de 
Santiago do Cacém, por um período de 44 (quarenta e quatro) dias. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 3 do artigo 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial. ------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Projecto de Candidatura n.º 8 ao FAME – Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Concelho de Santiago do Cacém --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
desenvolvimento Económico e Turismo/2010 -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Tomar conhecimento do projecto de candidatura n.º 8 ao FAME – Fundo 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Concelho de Santiago do Cacém, apresentado 
pela empresa promotora CODHITRAB – Coordenação, Segurança, Higiene no Trabalho e 
Consultadoria, Unipessoal Lda, para desenvolvimento da actividade económica designada 
pelo CAE n.º 80100 – Rv – Actividades de Segurança Privada; ----------------------------------  
2 - Aprovar o contrato de abertura de crédito e de concessão de subsídio reembolsável entre 
o Banco Espírito Santo, S.A., Câmara Municipal de Santiago do Cacém, CODHITRAB – 
Coordenação, Segurança, Higiene no Trabalho e Consultadoria, Unipessoal Lda e Rui 
Custódio Soares e Maria Teresa Dores Ludovino Soares ------------------------------------------  
Documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS:1 - De acordo com o exposto em informação n.º 02/GAE/DDET/2011, 
anexa ao processo; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2 - De acordo com o parecer emitido, em 03 de Setembro de 2010, pelo Município, acerca 
do projecto de candidatura em referência; ------------------------------------------------------------  
3 - De acordo com o Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Concelho de Santiago do Cacém, celebrado em 20 de Novembro de 
2006, entre o Banco Espírito Santo S. A., a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, a 
Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua S.A., a ADRAL – Agência de Desenvolvimento 
Regional do Alentejo S.A. e o IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas e ao Investimento, com as alterações introduzidas no anexo I ao protocolo 
financeiro e de cooperação – Normas e condições de acesso, aprovadas em deliberação da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém em 13/05/2010 e remetidas, pela ADRAL, à 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, via e-mail anexo ao processo, em 07/06/2010. --  
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 
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cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e quarenta minutos. --------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário.-----------------------------------------------------  
 
 

O Presidente da Câmara 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 
 


