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ACTA NÚMERO SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZASSETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
ONZE------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezassete dias do mês de Fevereiro 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, José António Alves Rosado, Óscar Domingues 
Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a 
fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Arnaldo Frade.--------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número seis, 
da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -----------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Arnaldo Frade. --------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: -----------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM PRÉDIO Nª 1 – LARGO DO MERCADO – 
VISTORIA – INFILTRAÇÕES ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente na Sala de Sessões, Senhor 
António Inverno, inscrito para o efeito, o qual apresentou a seguinte exposição: “ Assunto: 
Vistoria – Infiltrações------------------------------------------------------------------------------------  
No dia 23 de Dezembro do ano findo, expus a V. Exª o problema das infiltrações na casa 
onde resido e solicitei vistoria para detecção do problema. ----------------------------------------  
Nesse mesmo dia efectuei o pagamento das taxas que eram devidas. ----------------------------  
A vistoria foi efectuada no dia 18 de Janeiro, último, ou seja, há precisamente 30 dias. ------  
No passado dia 9 a Srª Arq. Ana Lourenço informou-me que tinha resolvido de imediato, 
mas que o envio não era com ela mas com os serviços administrativos respectivos. ----------  
Estranho o atraso, pois, para um simples envio, não era necessário mais que um dia.---------  
Não pretendo entrar outra vez em polémica sobre a interpretação do nº 4 do artigo 90º do 
Decreto-Lei 555/90 de 16/12, do artigo 2º do Decreto-Lei 135/99 de 22/4, dos artigos 4º, 7º, 
9º, 10º e 57º do CPA e ainda do artigo 267º da CRP, mas sim ponderar o seguinte:-----------  
1º Estão em causa os meus legítimos direitos de defender o meu património. ------------------  
2º Está em causa o meu bem-estar e o de minha família.-------------------------------------------  
3º Pode estar em causa a segurança do prédio, pois há infiltrações de água nas paredes, 
tendo já chegado ao 2º andar.---------------------------------------------------------------------------  
4º Que o assunto é susceptível de ser discutido judicialmente pois não obstante se tratar de 
uma parte comum é discutível o seu uso por parte de quem o utiliza.----------------------------  
Nestas condições, solicito, encarecidamente, a resolução do problema, uma vez que está 
próxima a assembleia de condóminos.”---------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que a resposta seguirá no início da próxima 
semana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias informou que no prédio contíguo àquele onde 
reside o Senhor António Inverno, conhecido pelo “prédio do Barbosa”, se colocam também 
problemas de infiltrações de água, pelo que alguns proprietários de fracções virão pedir à 
Câmara Municipal uma vistoria para apurar a causa das mesmas.--------------------------------  
O Senhor António Inverno informou que situação similar se passa no estabelecimento de 
venda de bebidas existente no prédio referido pelo Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – ARRUAMENTOS RECENTEMENTE 
INTERVENCIONADOS ------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu a sua preocupação relativamente ao estado 
daqueles arruamentos, particularmente na Rua Professor Egas Moniz, Rua Camilo Castelo 
Branco e também na Av. Manuel da Fonseca, questionando sobre as medidas previstas para 
corrigir aquelas situações.-------------------------------------------------------------------------------  
Voltou a alertar para um maior cuidado a ter nos concursos e na escolha das 
empresas/empreiteiros. ----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que a situação estava a ser analisada tecnicamente, 
acrescentando que qualquer opção relativamente ao piso da Rua Professor Egas Moniz traz 
problemas, tendo em conta a configuração daquela via, a qual foi projectada nos anos trinta, 
do século passado, para um tráfego diferente daquele que por hoje ali passa, sendo aquela 
uma das vias da Cidade com maior fluxo de tráfego, incluindo viaturas pesadas. Mais 
referiu que a intervenção que teve lugar criou uma situação nova; a introdução das pluviais, 
com a colocação das respectivas tampas das caixas ao nível da calçada. ------------------------  
Acrescentou que a intervenção no piso daquela Rua foi desenvolvida em momentos com 
condições atmosféricas diferentes que influíram na consolidação do piso.----------------------  
Mais informou que a empresa que ganhou a empreitada recorreu a um subempreiteiro para 
colocação da calçada, cujo trabalho é reconhecido pela sua qualidade. --------------------------  
O Senhor Vereador Carlos Pereira Dias referiu que uma opção por outro tipo de 
pavimentação, como a colocação de massa asfáltica, não irá impedir a formação de sulcos 
pelo tráfego pesado.--------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que antes de uma nova intervenção para corrigir as situações existentes, 
deveria aquela via ser aberta ao trânsito de pesados, porque ajudaria na compactação do 
piso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia dezasseis de 
Fevereiro do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.275.513,21 € (um milhão duzentos e setenta e cinco 
mil quinhentos e treze euros e vinte e um cêntimos). -----------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 294.578,40 € (duzentos e noventa e quatro mil 
quinhentos e setenta e oito euros e quarenta cêntimos). --------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transporte de doentes / Recomendação ao Governo para revogar 
medidas 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio Presidência------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: do Projecto de Resolução nº386/XI/2ª apresentado pelo 
Grupo Parlamentar do PCP em 03/02/2011 na Assembleia da República, relativamente ao 
assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS DOS 
TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO 
CACÉM. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro mil, novecentos e noventa do Gabinete de 
Apoio Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência em duodécimos, de 405,60 € (quatrocentos e cinco 
euros e sessenta cêntimos) para os Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém, relativa à verba anual 
protocolada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. A verba agora proposta corresponde à diferença que completa a 
verba resultante da aplicação da taxa de inflação (1,4%) sobre o valor transferido no ano 
anterior que perfaz um total de 91.919,10 € (noventa e um mil, novecentos e dezanove 
euros e dez cêntimos), dado que por erro de cálculo, na deliberação da Câmara Municipal 
de 03/02/2011, foi aprovado somente o valor de 91.513,50 € (noventa e um mil, quinhentos 
e treze euros e cinquenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------  
DOIS. Tendo em conta o subsídio anual atribuído à Associação, conforme preconiza a 
Cláusula 8ª do Protocolo estabelecido entre esta e a Câmara Municipal, aprovado em 24 de 
Março de 2004. -------------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS. Ao abrigo das alíneas o) e p) do número 1 do artigo 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: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM ---------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba para compra de equipamento ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e dois de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 9.000 € (nove mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 4.500 € é efectuada em Maio e o restante em Outubro de 2011. --------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individua.----------------------------------------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 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 DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba para compra de equipamento ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 9.000 € (nove mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 4.500 € é efectuada em Maio e o restante em Outubro de 2011. --------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individua.----------------------------------------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 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 DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de Verba para compra de equipamento ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 9.000 € (nove mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 4.500 € é efectuada em Maio e o restante em Outubro de 2011. --------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individua.----------------------------------------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 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 DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVALADE  
ASSUNTO: Transferência de Verba para compra de equipamento ------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 9.000 € (nove mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. A primeira 
transferência de 4.500 € é efectuada em Maio e o restante em Outubro de 2011. --------------  
FUNDAMENTOS: UM. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individua.----------------------------------------------------------  
DOIS. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 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: Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém 
- Suspensão Parcial ------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento, informação número vinte e dois de dois mil e onze da  Divisão 
de Obras Municipais e Equipamento ------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a suspensão parcial na zona da Praça Conde Bracial devido ao 
aparecimento de ossadas que não permitem avançar com os trabalhos pelo período de 45 
dias desde o dia 31-01-2011 até ao dia 16-03-2011. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - Do ponto 2.23.7 do caderno de encargos e o artigo 365º a 369º 
do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei 18/2008, de 29/01 e 3.5 do 
Caderno de Encargos do Procedimento. -------------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes - Ligação Pedonal 
(Bairro das Torres) - Suspensão dos trabalhos---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e dez e Informação número vinte e 
quatro de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a suspensão dos trabalhos da Ligação Pedonal – Bairro das Torres 
inserida na empreitada de Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes pelo período de 
60 dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Devido a incompatibilidades detectadas na implantação em obra 
da solução projectada relacionadas com a cota de implantação da sapata do muro, com a 
existência de um muro bastante degradado junto ao local, e com as dimensões dos 
elementos projectados. ----------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs n.ºs 365º a 369º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008, de 29 de Janeiro e cláusula 32º do Caderno de Encargos do procedimento. ---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado -------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 01/TI/DGRH/SR/2011-------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de três de Março de 2011. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Processo Disciplinar Comum instaurado por Despacho de 25 de 
Novembro de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago Cacém------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Disciplinar nº 1/2010, da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aplicar às arguidas, a pena de repreensão escrita, por força do artigo 9º nº 1 
alínea a) e conforme artigo 15º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que Exercem 
Funções Públicas, aprovado pela Lei nº 58/2008, de 9 de Setembro.-----------------------------  
FUNDAMENTOS: Os de facto e de direito constantes no Relatório Final da Instrutora do 
Processo.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Com seis votos a favor, zero votos contra e zero votos brancos.---------------------  
Votação efectuada por escrutino secreto. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativas ao ano 2011 para o I.C.E – Instituto das 
Comunidades Educativas -----------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago Cacém------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR. 23.13.2 Informação nº 23/DEASS/SASETEGE/2011 de 2011/01/31 - 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Transferir para o Instituto das Comunidades Educativas a verba de 
1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta euros), com o objectivo de fazer face às despesas de 
funcionamento, para o ano de 2011.-------------------------------------------------------------------  
2. Transferir a verba de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) relativa ao apoio anual que 
a Câmara Municipal atribui ao Instituto das Comunidades Educativas, no âmbito do 
Projecto “Quinta da Educação e Ambiente”.---------------------------------------------------------  
Valor total a cabimentar: 3.750,00 € (três mil setecentos e cinquenta euros)-----------------  
FUNDAMENTOS: 1. Alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------  
2. A parceria existente com a Câmara Municipal de Santiago Cacém desde há largos anos, 
no caso da “Quinta da Educação e Ambiente” -------------------------------------------------------  
3. Os apoios financeiros prestados desde o ano de 2001.-------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2010/2011 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Alvalade, Cercal do 
Alentejo, Santiago do Cacém e de Santo André--------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 17/DEASS/2011 de 03/02/2011. -------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e 
aquisição de livros e/ou material escolar) às crianças e aos alunos da Educação Pré-Escolar 
e das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, relativos aos processos pendentes e novos 
pedidos, constantes dos Anexos I e III.----------------------------------------------------------------  
Dois: Reformar as deliberações de Câmara Municipal datadas de 04.11.2010, 11.11.2010 e 
de 16.12.2010, relativas ao assunto em epígrafe, respeitantes às crianças/alunos constantes 
das listagens do anexo II, pelo facto de terem sido entregues declarações da Segurança 
Social e de declarações emitidas pela Câmara Municipal (serviço processador), com 
alteração de escalão. -------------------------------------------------------------------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos na sequência das reformas, dos pedidos pendentes, 
e dos novos pedidos atrás previstos, as verbas para livros e/ou material escolar, destinadas 
às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nos anexos I, II e III, 
documento que são dados como reproduzidos na presente acta com o número trinta e um, 
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ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da reunião, a saber: Agrupamento de Escolas 
de Alvalade Sado 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), Agrupamento de 
Escolas de Cercal do Alentejo 25,00 € (vinte e cinco euros); Agrupamento de Escolas 
Santiago do Cacém 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) e Agrupamento de Escolas de 
Santo André 87,50 € (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 
400,00 € (quatrocentos euros). -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do nº 13, do art.º 19, da Lei 159/99, de 14 de Setembro 
alínea d) do nº 4, do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-
A/2002 de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------------------------------------  
Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -----------------------------------------------------  
Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de Setembro.----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PAULO JOSÉ PRUDÊNCIO SOBRAL -----------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de posição sobre o lote nº 17 do Loteamento Municipal do 
Parque Empresarial do Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 06.01-02/2009 do Serviço de Património.------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o senhor Paulo José Prudêncio Sobral, a ceder a sua posição na 
aquisição do Lote n.º 17 do Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cercal, 
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3 880º, da freguesia do Cercal do Alentejo, 
para a empresa “Terra dos Sentidos, Actividades Turísticas e Eventos, Lda.”, sendo esta a 
celebrar a escritura de compra e venda. ---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo solicitado pelo requerente, e uma vez que é sócio e 
gerente da referida empresa. ----------------------------------------------------------------------------  
Dois – 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.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COFISI – INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, LDA. --------------------------  
ASSUNTO: Pagamento de direito de superfície em atraso – Lote n.º 36 da Z.I.L. Exp. 
III de Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 102/1999 do Serviço de Património. ------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efectuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 1.382,40€ (mil trezentos e oitenta e dois euros e quarenta cêntimos, acrescido dos 
respectivos juros de mora, em 7 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão 
efectuados nos meses de Fevereiro a Agosto do corrente ano, conforme mapa em anexo.----  
2. Que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no n.º 1, implique o vencimento 
das restantes, e o consequente encaminhamento do processo para Gabinete Jurídico.---------  
FUNDAMENTOS: 1- O requerente é superficiário do lote n.º 36 da Z.I.L., Exp. III em 
Vila Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 23 de Setembro de 
1999. De acordo com a escritura de constituição do direito de superfície, o superficiário 
ficou obrigado a pagar anualmente, durante o mês de Dezembro, o direito de superfície 
sobre o referido lote. -------------------------------------------------------------------------------------  
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2 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo ao período de 
2010/2011, assim como, os respectivos juros de mora.---------------------------------------------  
3 - De acordo com o solicitado pelo requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a atribuição dos lotes nº 6, 7 e 9 do Parque Empresarial do 
Cercal, Expansão II e Aprovação da Minuta do Contrato de Promessa de Compra e 
Venda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02-01.02/2011 do Serviço de Património.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a atribuição dos lotes nº 6, 7 e 9 sito no Loteamento 
Municipal do Parque Empresarial do Cercal, Expansão II, inscritos na matriz sob os Artigos 
3 922º, 3 923º e 3 925º, e descrito na CRP de Santiago do Cacém sob as fichas n.º 
1947/20080827, 1948/20080827 e 1950/20080827 da freguesia do Cercal do Alentejo, 
respectivamente, à Tecnomira – Comércio de Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda., para 
comércio, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas. --------------------  
Dois – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número trinta e dois, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação 
para o efeito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a alínea f) do nº 1 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.  
Dois – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município. --------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Óscar Ramos referiu ter algumas dúvidas na 
atribuição dos três lotes só a uma empresa, dado que poderá condicionar a atribuição a 
outras empresas que necessitem de terreno para desenvolverem as suas actividades, 
questionando também se esta atribuição tinha sido devidamente analisada no sentido de 
acautelar o uso do terreno a atribuir. ------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que recebeu o sócio gerente da empresa, para 
conhecer melhor o projecto, acrescentando que se trata de uma empresa com o maior 
volume de vendas de equipamento do seu ramo de actividade na região. -----------------------  
Mais informou que a escritura de cedência dos terrenos só será feita depois da Câmara 
Municipal aprovar os projectos para os mesmos, acrescentando que a área de construção é 
menor que a área cedida. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu perceber as preocupações do Senhor Vereador Óscar Ramos, 
acrescentando que a Câmara Municipal tem mecanismos que poderá accionar no caso de 
incumprimento do que for acordado. ------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------  
ASSUNTO: “Doação de uma parcela de terreno com 131,83m², em Foros do Locário, 
para o domínio público do Município de Santiago do Cacém”. ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO:  S. Domingos. --------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA:  Informação número cento e vinte e sete do Gabinete 
Jurídico de vinte e três de Junho de Dois Mil e Dez ----------------------------  
APRESENTANTE :  Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------  
PROPOSTA:  1 - Que a Câmara aceite a doação por parte do Senhor Arménio António 
Dolores dos Santos, de uma parcela de terreno com a área de 131,83 m2, a desanexar do 
prédio “Menuca”, com a área de 0,05766ha, confrontando a Norte e Poente com Francisco 
Bernardino, a Sul com Maria Pais Alfredo e a Nascente com caminho público. Trata-se de 
um prédio misto com o artigo 12 secção Y (parte) e urbano omisso, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o nº 00628/170693 da freguesia de S. Domingos do 
concelho de Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------------  
2 - Esta doação destina-se à construção de uma zona de estacionamento público. -------------  
FUNDAMENTOS: a) Nos termos da alínea h) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------  
b) A referida parcela de terreno é propriedade do Senhor Arménio António Loures dos 
Santos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RAMOS & LUZ Ldª , INTERTIMBER LDª, HANDLE 
CONSTRUÇÕES LDª e HELDER JOSÉ GONÇALVES RAPOSO ------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da alteração de Loteamento (Desenho urbano) , obras de 
urbanização e valor da garantia bancária - processo de alterações  n.º 12/2010 em 
nome de Ramos & Luz Ldª , Intertimber Ldª, Handle Construções Ldª e Helder José 
Gonçalves Raposo---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: ZIL – Expansão IV , lotes 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  28, 29, 30, 31, 32 
e 33 – Vila Nova de Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 12/2010 da Divisão de Ordenamento e Gestão 
Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento n.º 12/2010 e respectivas obras de 
urbanização, sito em ZIL – Expansão IV , lotes 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  28, 29, 30, 31, 32 
e 33 – Vila Nova de Santo André, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob os  nºs  02870/040995, 02878/040995, 02879/040995, 
02880/040995, 02881/040995, 02882/040995, 02883/040995, 02887/040995, 
02888/040995, 02889/040995, 02890/040995, 02891/040995, 02892/040995 no qual se 
prevê a anexação dos lotes 11, 22, 23 e 24 que passará a ser denominado por lote 11; 
anexação dos lotes 19, 20 e 21 que passará a ser denominado por lote 19; anexação dos 
lotes 28 e 29 que passará a ser denominado por lote 28 e anexação dos lotes 30, 31, 32 e 33 
que passará a ser denominado por lote 30, conforme planta síntese e memória descritiva 
anexas ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 274 064,00 € (Duzentos e setenta e 
quatro mil e sessenta e quatro euros. -----------------------------------------------------------------  
Aprovar o prazo de um ano para a execução das obras de urbanização. ------------------------  
FUNDAMENTOS: Tendo em conta que o Município é proprietário da maioria dos lotes 
não é necessário proceder à notificação para efeitos de pronúncia, de acordo com o previsto 
no n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei .º 555/99, de 16/12 na sua actual redacção, pelo que 
nos termos do artigo 23.º do referido diploma cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o 
pedido de licenciamento. --------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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IMPRENSA - Tomado conhecimento-----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Coordenador Técnico na Divisão de 
Administração Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto.------------  

 
 

O Presidente da Câmara  
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O Secretário Substituto da Reunião 
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