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ACTA NÚMERO VINTE E TRÊS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E QUATRO DE JUNHO 
DE DOIS MIL E DEZ ---------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e quatro dias do mês de Junho de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António 
Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, 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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, O Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
vinte e um, vinte e dois e vinte e três das reuniões anteriores, tendo as actas números vinte e 
um e vinte e dois sido aprovadas, por unanimidade, e a acta número vinte e três, por 
maioria, com uma abstenção do Senhor Presidente, por não ter estado presente. --------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma:----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------  
INSPECÇÃO –GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – IGAL ------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que, na passada sexta-feira, dia dezoito do mês 
em curso, apresentou cumprimentos de despedida às Senhoras Inspectoras da IGAL que 
terminaram os trabalhos de inspecção da actividade da Câmara Municipal, os quais tiveram 
início no final do mês de Abril do ano em curso, acrescentando que se fica a aguardar o seu 
Relatório. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VISITA AO EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO “CASAS DE S. FRANCISCO” ---  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que se deslocou a S. Francisco da Serra, a 
convite da OPWAI – Empresa de Construção Civil e Imobiliário, acompanhado do Senhor 
Vereador Álvaro Beijinha, para visitar o empreendimento mencionado em epígrafe, 
constituído por trinta e três casas, quinze das quais já foram vendidas. Acrescentou que se 
trata de habitação de qualidade, com uma boa localização, perto do Litoral e numa zona  
sossegada, procurada sobretudo por quem pretende um espaço tranquilo para descansar.----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SANTIAGO DO CACÉM – INAUGURAÇÃO DE NOVA LOJA NA ZAM – ZONA 
DE ACTIVIDADES MISTAS -----------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento da sua presença na inauguração da nova loja da 
Drogaria Miróbriga naquela ZAM, a qual teve lugar no dia dezanove do mês em curso. 
Acrescentou que se trata do maior espaço do género no Litoral Alentejano, dispondo de 
uma área de oitocentos metros quadrados e de um volumoso stock de materiais diversos, 
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disponíveis para os consumidores, constituindo um esforço significativo de investimento, 
por parte do proprietário daquele estabelecimento. -------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JORNADAS CULTURAIS “SANT´IAGO, OS CAMINHOS DO PATRIMÓNIO” ----  
O Senhor Presidente referiu que aquelas Jornadas, organizadas pela Câmara Municipal no 
âmbito do programa europeu Santi´ago Une, decorrerão no Município, nos dias 30 de Junho 
e 1 e 2 de Julho, acrescentando que a abertura oficial terá lugar, na Sala de Sessões da Sede 
do Município, com a presença de entidades oficiais e demais convidados, nomeadamente o 
Senhor Secretário de Estado da Cultura e o Alcaide de Santiago de Compostela. 
Acrescentou que a seguir será feita uma visita guiada, a pé, ao Centro Histórico da Cidade, 
com uma pausa para café, no Palácio da Carreira, disponibilizado, para o efeito, pela 
Família Falcão e Silva e, à noite, o jantar será servido no Hotel “Caminhos de Santi´ago, 
com um momento informal, de actuação do Mestre da Guitarra Portuguesa António 
Chainho acompanhado com a voz de Isabel Noronha. ---------------------------------------------  
Mais informou que, no dia um de Julho, terá lugar a inauguração do “Largo Santiago de 
Compostela”, em frente ao Auditório António Chainho, e o programa prosseguirá com 
sessões de trabalho e debate sobre os Centros Históricos e Caminhos de Santiago, 
Miróbriga e o Património Arqueológico, com a participação de especialistas nacionais e 
internacionais. --------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que está também programada uma visita às Ruínas de Miróbriga e à exposição 
”Miróbriga, o Tempo ao Longo do Tempo” patente no Centro Interpretativo daquele Sítio, 
bem como uma visita à Lagoa de Santo André e ao Centro de Interpretação Monte do Paio. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos na Ordem do Dia, tendo em 
conta a sua urgência:-------------------------------------------------------------------------------------  
. Projecto de Execução da Rede Ciclável da Cidade de Vila Nova de Santo André. -----  
. Rotunda da Av. de Sines – Santo André – 1ª Revisão de Preços Provisória. -------------  
. Concurso Público para Execução da Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André. ----  
. Celebração de contrato de prestação de serviços – Vigilantes - Rio da Figueira. -------  
. Valor de ingressos para espectáculos a realizar no Auditório Municipal António 
Chainho, integrados nas Candidaturas CAL e CULTREDE. --------------------------------  
Proposta aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA:----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e três de 
Junho do ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.106.081,14 € (Dois milhões cento e seis mil oitenta e 
um euros e catorze cêntimos). --------------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 309.532,17 € (Trezentos e nove mil quinhentos e trinta 
e dois euros e dezassete cêntimos). --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:----------------------------------------  
 ENTIDADE: NEGDAL – NÚCLEO DE EXPOSIÇÕES, GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO LITORAL ALENTEJANO, LDA -----------------------------  
ASSUNTO: Relatório e Contas do Exercício de 2009. --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas da NEGDAL relativo ao ano de 
2009, o qual foi aprovado, por unanimidade, na Assembleia Geral de Sócios no dia 
09/06/2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Manutenção e aquisição de licenciamento de software Microsoft.-----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezanove, tipo zero três, do ano de dois mil e dez, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Adjudicar a execução dos serviços de manutenção e aquisição de 
licenciamento de software Microsoft à Informática El Corte Inglês, SA., pelo montante de 
202 826,67 (Duzentos e dois mil oitocentos e vinte e seis euros e sessenta e sete cêntimos), 
a que acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor.-----------------  
Dois – Aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com o adjudicatário, conforme documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - Após procedimento por Concurso Público Urgente, autorizado 
por deliberação de Câmara de 20 de Maio de 2010, em que esta foi considerada a única 
proposta em condições de ser aceite e responder aos interesses do Município. ----------------   
Dois – Para efeitos do disposto nos artigos 98º e 160º do Código dos Contratos Públicos. --  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, sendo quatro dos eleitos da CDU, Senhor 
Presidente e Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, e dois 
dos eleitos do PS, Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. Uma abstenção do 
Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. ----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Projecto de Execução da Rede Ciclável da Cidade. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezanove ponto dois ponto três ponto G – dezanove de 
Dois mil e Oito, da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  

PROPOSTA: Da análise efectuada pela DOME, para posterior lançamento da empreitada, 
resultou a necessidade de se proceder a algumas alterações, pelo que se propõe: --------------  
1 – Revogar a Deliberação de Câmara de 19 de Novembro de 2009. ----------------------------  
2 - Aprovar o Projecto de Execução da Rede Ciclável da Cidade em Vila Nova de Santo, 
André, no valor de 555.824,60 € (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e 
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Quatro Euros e Sessenta Cêntimos), documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e cinquenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Rotunda da Av. de Sines – Santo André – 1ª Revisão de Preços 
Provisória. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o cálculo da 1ª revisão de preços provisória no valor de 9.458,55 € 
acrescido de IVA (472,93 €), que perfaz um total de 9.931,48 € (nove mil novecentos e 
trinta e um euros e quarenta e oito cêntimos), conforme documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta e três, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – O cálculo da revisão de preços é provisório em virtude de 
apenas se encontrarem publicados os índices até ao mês de Setembro de 2009. ---------------  
O cálculo é referente aos autos de 1 a 5. --------------------------------------------------------------  
A obra está prevista em PPI com o objectivo 3.3.1.1.2. e projecto n.º 2009/096. --------------  
Dois – Art.º 382º do Código dos Contratos Públicos e ponto 3.5 do caderno de encargos. ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Execução da Rede Ciclável de Vila Nova de Santo 
André -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO : Vila Nova de Santo André . ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro e informação número cento e vinte e um 
de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo 
estimado de 555.830,00€ (Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil Oitocentos e Trinta Euros), 
acrescido de IVA, (27.791,50 €), que perfaz um valor total de 583.621,50 € (Quinhentos e 
Oitenta e Três Mil Seiscentos e Vinte e Um Euros e Cinquenta Cêntimos). --------------------  
2- Aprovar o anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos, conforme 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta 
e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------------  
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3- Aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efectivos e dois suplentes, de 
entre os quais nomeado um Presidente do Júri.------------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Eng. António Marques da Silva ---------------------------------------------------------  
Membros Efectivos: 1º - Eng.ª Susana Espada ------------------------------------------------------  
                                 2º- Dra. Fátima Ramusga ------------------------------------------------------  
Membros Suplentes: 1º - Eng.ª Ana Vilas Boas ----------------------------------------------------  
                                 2º- Dra. Ana Zorrinho ---------------------------------------------------------  
4- Aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para resposta aos pedidos 
de esclarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito do artigo 50º do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O projecto de execução do concurso em referência foi da 
responsabilidade da DOTP (aprovado por deliberação de Câmara de 19-11-2009). -----------  
Prevê-se a execução da obra em 2010 e 2011 e encontra-se prevista em PPI de acordo com 
o objectivo 3.3.1.1.2. e projecto n.º 2009/102 prevê-se executar em 2010 o valor de 
100.857,00€ acrescido de IVA (5.042,85€) que perfaz um total de 105.899,85€ (Cento e 
Cinco Mil Oitocentos e Noventa e Nove Euros e Oitenta e Cinco Cêntimos) e em 2011 o 
valor de 454.973,00€ acrescido de IVA (22.748,65€) que perfaz um total de 477.721,65€ 
(Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Setecentos e Vinte e Um Euros e Sessenta e Cinco 
Cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008 de 29 de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 --------------------------------------------------  
Auxílios Económicos: Livros, Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de 
Escolas de Cercal do Alentejo -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 0142/DEASS/SASETEGE/2010 de 16/06/2010. -  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros 
e material escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes das listagens, conforme documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e cinquenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----  
Dois: Transferir para os Agrupamentos as verbas para aquisição de livros e material escolar, 
destinados aos alunos carenciados – escalão A, constante na listagem anexa, a saber: 
Agrupamento de Cercal do Alentejo 87,50 € (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) 
sendo o valor total de 87,50 € (oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos).------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; --------------------------  
• Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009. ---------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Apoio ao funcionamento de equipamentos 
sócio/culturais.-------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega-----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº25/SAC/DSC/2010 do Serviço de Acção Cultural da 
Divisão Sócio Cultural ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 3.710,26€ (três mil setecentos e dez euros e 
vinte seis cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega para 
apoio ao funcionamento dos balneários, posto médico e Biblioteca, sendo: --------------------  
- 1.396,49€ (mil trezentos e noventa e seis euros e quarenta e nove cêntimos) – Balneários -  
- 1.259,89€ (mil duzentos e cinquenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos) – Posto 
Médico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- 1.053,88€ (mil e cinquenta e três euros e oitenta e oito cêntimos) – Biblioteca --------------  
FUNDAMENTOS: 1- Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5/A-2002 de 11 de Janeiro. -----------------------------------------  
2- A Câmara Municipal tem apoiado regularmente a Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega, através da transferência de uma verba, de forma a assegurar o 
funcionamento dos Balneários, Posto Médico e Biblioteca. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Projecto “O Arauto de Alvalade” ---------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado ---------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 91/DEASS/SASETEGE/2010 – 30.7.2. Iniciativas 
Apoiadas pela Câmara Municipal ---------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 300,00€ (trezentos euros) para o 
Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado, para apoiar na execução o Arauto de Alvalade 
no âmbito da comemoração dos 500 anos do Foral Manuelino. ----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.---------------------------------  
Dar continuidade ao apoio nas iniciativas de âmbito pedagógico e cultural.--------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM.--------------------  
ASSUNTO: Celebração de contrato de prestação de serviços – Posto Informação 
Turística da Lagoa de Santo André. ---------------------------------------------------- -----------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2010 -------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a celebração de dois contratos de prestação de serviços, para 
prestar apoio no Posto de Informação Turística da Lagoa de Santo André, no período de 01 
de Julho de 2010 a 31 de Agosto de 2010. -----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, 
é prestado com autonomia, e não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante, 
revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com a alínea a) n.º 2 do art.º 35 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro e art.º 6 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, na redacção da Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Celebração de contrato de prestação de serviços – Vigilantes - Rio da 
Figueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2010. ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a celebração de contratos de prestação de serviços, para prestar 
apoio à realização ao projecto – “Animação de Verão no Rio de Figueira”: - quatro 
vigilantes para efectuar tratamento de água, manutenção e vigilância das piscinas, no 
período de 28.06.2010 a 11.09.2010 e dois monitores para monitorizar as actividades 
lúdico-desportivas, no período de 13.07.2010 a 31.08.2010. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, 
é prestado com autonomia, e não se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante, 
revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego 
público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com a alínea a) n.º 2 do art.º 35 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro e art.º 6 do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, na redacção da Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------  
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, integrados nas Candidaturas CAL e CULTREDE ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação n.º 013/DSC/AMAC/2010 da Divisão Sociocultural ----------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Integrados na candidatura CULTREDE - aprovar os valores de 3,00€ 
(público geral) e de 1,50€ (até aos 12 anos inclusivé) para ingresso nas peças de teatro: 
Volta ao Mundo, Uma Viagem de Circo-Navegação, e D. Raposa e os Outros Animais, a 
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realizar, pelas 15.00h, nos dias 27 de Junho, e 03 de Outubro do ano em curso. Aprovar o 
valor de 5,00€ para ingresso na peça de teatro Chovem Amores na Rua do Matador, a 
realizar no dia 27 de Novembro pelas 21h30.--------------------------------------------------------  
Integrados na Candidatura CAL – aprovar o valor de ingresso de 5,00€ para o concerto 
musical de Rita Redshoes, a realizar no dia 25 de Setembro pelas 21h30. Aprovar os 
valores de 3,00€ (público geral) e de 1,50€ (até aos 12 anos inclusivé) para ingresso no 
concerto musical do Grupo de Violas Campaniças, a realizar no dia Mundial da Música – 1 
de Outubro, pelas 21h30.--------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: DE FACTO:1 – Dar sequência à participação da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém nas Candidaturas referência REC_2009_01_004_1304 ID: 34670, 
denominada CULTREDE e na Parceria Intermunicipal denominada CAL – Cultura 
Alentejo. 
DE DIREITO:1 – Artº 64 nº1 alinea j) da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei 5 – A /2002, de 11 Janeiro. ----------------------------------------------------  
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 22/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro,  documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MISSÃO CORAGEM------------------------------------------ 
ASSUNTO: Realização de actividade no âmbito da Luta Contra o Cancro da Mama-- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: DEASS/Serviço de Acção Social e Saúde com o Processo 25 – 02/06----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1 - Apoiar a Associação “Missão Coragem” no desenvolvimento das suas 
actividades no âmbito da Luta Contra o Cancro da Mama 2010, mediante:--------------------- 
- cedência de baias e camarim;------------------------------------------------------------------------ 
-  instalação eléctrica e apoio do electricista no dia da actividade;-------------------------------- 
- apoio à limpeza.--------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – Aprovar a isenção da licença do espectáculo.-------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- A Associação Missão Coragem vai promover um convívio com a 
população (concerto ao ar livre), para continuar a lutar pelos seus objectivos, sendo o 
principal, sensibilizar as mulheres e suas famílias para o diagnóstico precoce da doença, e 
respectivo acompanhamento aquando da terapia.--------------------------------------------------- 
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2- Nos termos da alínea b) do n.º4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CUSTÓDIA MARIA GAMITO AMÂNDIO. ---------------------------------- 
ASSUNTO: Redução da garantia bancária N.º 72005610638 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Costa Azul CRL.-------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Courela das Figueiras do Cabeço – Aldeia de Santo André – Santo 
André. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 27/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária n.º 72005610638 da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul CRL referente à execução das infra-estruturas 
urbanísticas no Loteamento da Courela das Figueiras do Cabeço – Aldeia de Santo André – 
Santo André, cujo valor é de 236.100,00 € (duzentos e trinta e seis mil e cem euros) ficando 
cativos 135.400,00€ (cento e trinta e cinco mil e quatrocentos euros).--------------------------- 
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas foi 
prestada a garantia bancária nº 72005610638 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 
da Costa Azul CRL, com o valor de 236.100,00€ (duzentos e trinta e seis mil e cem euros).- 
Tendo os técnicos percorrido e examinado toda a área dos trabalhos que constituem as 
mencionadas obras de construção da urbanização, em presença dos correspondentes 
projectos aprovados pela Câmara Municipal e demais peças e documentos técnicos, 
consideraram que estão reunidas as condições para a redução da garantia bancária existente, 
tendo em conta que: -------------------------------------------------------------------------------------  
Arruamentos: Ao nível dos arruamentos estes encontram-se parcialmente concluídos, 
podendo-se libertar 70% do valor inicial, ficando cativo o valor de 25.231,42€ (vinte e 
cinco mil duzentos e trinta e um euros e quarenta e dois cêntimos), ficando em falta a 
aplicação da camada de desgaste do pavimento e marcações, o mobiliário urbano e o espaço 
verde.------- 
Rede de abastecimento de Água: Ao nível da rede de abastecimento de água, esta 
encontra-se parcialmente executada podendo-se libertar 50% do valor inicial, ficando cativo 
o valor de 8.062,60€ (oito mil e sessenta e dois euros e sessenta cêntimos), ficando em falta 
a ligação à rede geral e a implantação da rede de rega.--------------------------------------------- 
Rede de esgotos domésticos: Ao nível da rede de esgotos domésticos, estes encontram-se 
parcialmente executados podendo-se libertar 50% do valor inicial, ficando cativo o valor de  
4.529,57 € (quatro mil quinhentos e vinte e nove euros e cinquenta e sete cêntimos), ficando 
em falta a ligação á rede geral.------------------------------------------------------------------------ 
Rede de águas pluviais: Ao nível da rede de águas pluviais, estas encontram-se 
parcialmente executados podendo-se libertar 50% do valor inicial, ficando cativo o valor de 
4.652,09 € (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois euros e nove cêntimos), ficando em 
falta a ligação à rede geral.------------------------------------------------------------------------------  
Infra-estruturas eléctricas: Ao nível da rede de infra-estruturas eléctricas encontra-se em 
falta no processo o parecer positivo da vistoria por parte da entidade gestora, mantendo-se 
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cativo o valor inicial de 14.919,50€ (catorze mil novecentos e dezanove euros e cinquenta 
cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Infra-estruturas de telecomunicações: Ao nível das Infra-estruturas de telecomunicações 
encontra-se em falta no processo o parecer positivo da vistoria por parte da entidade 
gestora, mantendo-se cativo o valor inicial de 40.422,60€ (quarenta mil quatrocentos e vinte 
e dois euros e sessenta cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 
Rede de Gás: Ao nível da rede de gás encontra-se em falta no processo o parecer positivo 
da vistoria por parte da entidade gestora, mantendo-se cativo o valor de 7.928,00€ (sete mil 
novecentos e vinte e oito euros).---------------------------------------------------------------------- 
Ficaram ainda cativos os valores de 5% de despesas de administração, a que corresponde o 
valor de 5.287,29€ (cinco mil duzentos e oitenta e sete euros e vinte e nove cêntimos); 20% 
de IVA totalizando 21.149,16 € (vinte e um mil cento e quarenta e nove euros e dezasseis 
cêntimos); 3% de inflação no valor de 3.172,37 € (três mil cento e setenta e dois euros e 
trinta e sete cêntimos) e arredondamento no valor de 45,40€ (quarenta e cinco euros e 
quarenta cêntimos).------------------- -------------------------------------------------------------------  
Todos estes valores perfazem a importância de 135.400,00€ (cento e trinta e cinco mil e 
quatrocentos euros).------------------------------------------------------------------------------------ 
Pelo exposto e em conformidade com a alínea b do nº 4 do artº 54º do Decreto Lei 555/99 
de 16/12 com as alterações introduzidas pela Lei nº 60/2007 de 4 de Setembro, considera-se 
que estão reunidas as condições para a redução da garantia, na importância de 100.700,00 € 
(cem mil e setecentos euros), ficando cativo o valor de 135.400,00€ (cento e trinta e cinco 
mil e quatrocentos euros).----------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA “ALEGRIA DO 
POVO”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração da deliberação de Câmara de 30.10.2008 que aprovou o valor 
da garantia bancária a apresentar para garantia da boa e atempada execução das 
obras de urbanização. ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal “Banda Regantes” – Alvalade. -------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal n.º 5/2007 e processo de obras de 
urbanização n.º 1/2008 da Divisão de Gestão Urbanística, em nome de Cooperativa de 
Habitação Económica “Alegria do Povo”.----------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Alterar a deliberação de Câmara de 30.10.2008 que aprovou a apresentação 
de garantia bancária no valor de 390.800,00 € (trezentos e noventa mil e oitocentos euros) e 
aprovar o novo valor de 223 400,00 € (duzentos e vinte e tês mil e quatrocentos euros) .---- 
FUNDAMENTOS: Foi apresentado novo orçamento rectificativo para a execução das 
obras de urbanização que permite o cumprimento dos projectos especiais apresentados. ----- 
De acordo com o artigo 147º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA “ALEGRIA DO 
POVO”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração da deliberação de Câmara de 30.10.2008 que aprovou o valor 
da garantia bancária a apresentar para garantir a boa e atempada execução das obras 
de urbanização. --------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal “Quarteirão do Anfiteatro” – Alvalade. ---------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal n.º 6/2007 e processo de obras de 
urbanização n.º 2/2008 da Divisão de Gestão Urbanística, em nome de Cooperativa de 
Habitação Económica “Alegria do Povo”.----------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Alterar a deliberação de Câmara de 30.10.2008 que aprovou a apresentação 
de garantia bancária no valor de 698 740,00 € (seiscentos e noventa e oito mil setecentos e 
quarenta euros) e aprovar o novo valor de 533 210,00 (quinhentos e trinta e três mil 
duzentos e dez euros).--------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Foi apresentado novo orçamento rectificativo para a execução das 
obras de urbanização que permite o cumprimento dos projectos especiais apresentados. ----- 
De acordo com o artigo 147º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Cancelar a garantia de disponibilidade sobre os lotes 11, 12 e 22 da exp 
IV do Parque Empresarial de Vila Nova de Santo André.-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e seis.-----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: 1º Revogar a deliberação aprovada em Reunião de Câmara de 21-12-2006, 
na qual foi aprovada garantir a disponibilidade dos lotes 11 e 12 da exp IV do parque 
empresarial de Vila Nova de Santo André, em condições a acordar posteriormente com a 
empresa Recilitoral Ld.ª. --------------------------------------------------------------------------------  
2º Revogar a deliberação aprovada em reunião de Câmara de 25-09-2008, na qual foi 
aprovada garantir a disponibilidade do lote e 22 da exp IV do parque empresarial de Vila 
Nova de Santo André, em condições a acordar posteriormente com a empresa Recilitoral 
Ldª. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1º De acordo com ficha de atendimento realizado em 11/02/2010 entre 
o representante da empresa Recilitoral, Lda., Sr. Miguel José Rosa e o Sr. Vereador das 
Actividades Económicas e Turismo, anexa ao processo, tendo o requerente ficado de 
analisar a possibilidade de aquisição de terreno com as mesmas características numa outra 
localização.------------------------------------------------------------------------------------------------  
2º De acordo com deliberação da Câmara Municipal de 21/12/2006, proposta de agenda n.º 
38/GAE/DDET/2006, na qual foi aprovada a garantia da disponibilidade dos lotes 11 e 12 
da exp IV do parque empresarial de Vila Nova de Santo André, à empresas Recilitoral Ld.ª, 
anexa ao processo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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3º De acordo com deliberação da Câmara Municipal de 25/09/2008, proposta de agenda n.º 
36/GAE/DDET/2008, na qual foi aprovada a garantia da disponibilidade do lote 22 da exp 
IV do parque empresarial de Vila Nova de Santo André, à empresa Recilitoral Ld.ª, anexa 
ao processo. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
4º De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Comissão de Acompanhamento da Revisão do PDM de Ourique.-----------  
LOCALIZAÇÃO: Ourique----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 19.1.1 – 4.4O, da Divisão do Ordenamento do Território e 
Projecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  

PROPOSTA: Aprovar que o representante desta Câmara Municipal, na Comissão de 
Acompanhamento do Plano Director Municipal de Ourique, seja o Senhor Engº António 
Tojinha da Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: -------------------------------------------------------------------------------------  
Para efeitos do disposto na alínea c) do nº1 do artº 7º da Portaria 1474/2007, de 16 de 
Novembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro.----------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas. -------------------------------------------------------------------------------  
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 
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