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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, 
DE VINTE E SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DOZE-----------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e doze, nesta cidade de Santiago do Cacém 
na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, Óscar 
Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
Vereadores, a fim de se efetuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.-------------------------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência da Senhora Vice-Presidente Margarida Santos e do Senhor Vereador 
José Rosado.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas trinta minutos. ----------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a ata número vinte e 
sete de reunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora 
Margarida Santos e do Senhor Vereador José Rosado. ------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
---------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ----------------------------------  
 
SÍNTESE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – 2º TRIMESTRE DE 2012--------------------- 
Pelos Senhores Vereadores Arnaldo frade e Óscar Ramos, eleitos do PS, foi apresentada a 
seguinte “TOMADA DE POSIÇÃO------------------------------------------------------------------- 
A maioria municipal apresentou o relatório com a síntese da execução financeira relativa ao 2º 
trimestre de 2012, documento que nos merece as seguintes considerações:-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Superada a 1ª metade do exercício económico de 2012, o Município de Santiago do Cacém 
apresenta um valor de receita arrecadada de 13,1M€. Este valor significa uma redução de 
menos de 1% relativamente a 2011. Atendendo que a receita orçamentada para o ano de 2012 
é de 37 M€, significa que o executivo ainda está muito aquém daquilo que ele próprio 
previu…  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Por imposição do Orçamento de Estado (OE) para 2012, foi efetuado um corte nos subsídios 
de férias e de natal dos trabalhadores do Município, contra o qual  estamos frontalmente 
contra. No entanto, ele existiu. Na rúbrica das remunerações certas e permanentes, onde estes 
subsídios são registados, a diminuição é de 480 mil euros. Ora, se a despesa se manteve em 
valores idênticos aos do ano passado, e se não foram pagos os subsídios de férias aos 
trabalhadores, este valor deveria ter sido canalizado para a divida de curto prazo, certo? 
Errado…-------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- A divida de curto prazo do Município só registou uma descida de cerca de 11 mil euros neste 
semestre… isto significa que apesar dos tempos de crise, esta não afeta os gastos da maioria 
comunista.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Mais, as despesas com a aquisição de bens e serviços correntes aumentou em comparação 
com o ano anterior mais de 35%... mais de 1 MILHÃO DE EUROS!!! Será esta a tão 
aclamada contenção de que tanto falam?---------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aguardemos pelo que nos trará o 2º semestre de 2012…”------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -----------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -----------------------------------------  
- Bolsas de Estudo 2012/2013 – Abertura de Concurso. -------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO ---------------  
ASSUNTO: 13ª Mostra Internacional de Teatro de Santo André - Agradecimento---------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Cultura e Desporto ----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento da Ajagato à Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém pelo apoio financeiro e logístico à 13ª Mostra Internacional de Teatro de 
Santo André.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e Doze/Dois Mil e 
Quinze.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Aprovar a Sétima Alteração às Atividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze, documento que será dado como reproduzido em ata. -------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze. ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Doze/Dois Mil e Quinze, documento que será dado como reproduzido em ata. -------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze.-------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Doze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sétima Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Doze, documento que 
será dado como reproduzido em ata.----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro. -----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS MISTOS DE 
SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número doze de dois mil e oito do Serviço Municipal de Proteção 
Civil.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.607,53 € (mil seiscentos e 
sete euros e cinquenta e três cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;----------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 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 relativa ao pagamento de seguros de viaturas --------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André--------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 2.450,98 € (dois 
quatrocentos e cinquenta euros e noventa e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de 
viaturas da Associação dos Bombeiros Voluntários de Santo André --------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros;----------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 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: Reabilitação Urbana de S. Francisco - Setor B – Suspensão parcial dos 
trabalhos -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e onze e 
informação número oitenta e três de dois mil e doze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a suspensão parcial dos trabalhos referentes á fresagem do pavimento, 
escavação, aterro, regularização, colocação de tout-venant e betuminoso e sinalização 
rodoviária desde o dia 06.07.2012 e pelo período de 45 dias, não obstante de os mesmos 
serem retomados logo que estejam reunidas as condições. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Na sequência da execução da obra detetou-se que o pavimento 
existente não possui uma camada de base que garanta a resistência adequada ao previsto em 
projeto (fresar 14cm de pavimento e colocar 14cm de betuminoso), isto é, na maior parte do 
arruamento o pavimento é composto por cerca de 1cm de tapete, 4 a 5cm de inertes com rega 
de impregnação e uma pequena camada de tout-venant com cerca de 10 cm.----------------------  
Foi aprovada por deliberação de câmara de 14.06.2012 a suspensão parcial dos trabalhos em 
virtude do município se encontrar a analisar e definir uma solução para o exposto. --------------  
Foi aprovada uma solução para a execução dos trabalhos de acordo com despacho do Sr. 
Presidente de 29.06.2012 e estando o município atualmente a tratar do processo para a 
formalização do respetivo contrato adicional. ----------------------------------------------------------  
De acordo com o plano de trabalhos prevê-se a duração de 8 semanas para a realização dos 
trabalhos atualmente suspensos. ---------------------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs n.ºs 365º e 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: Reabilitação Urbana de S. Francisco - Setor B – Trabalhos a Mais ------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero cinco de dois mil e onze e 
informação número onze de dois mil e doze do Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a execução dos trabalhos a mais no valor de 15.610,00€, 
acrescidos de IVA (936,60€), que perfaz um total de 16.546,60€ (dezasseis mil quinhentos e 
quarenta e seis euros e sessenta cêntimos) e a respetiva formalização escrita dos mesmos.------  
Dois – Aprovar os trabalhos a menos no valor de 5.431,50€, acrescido de IVA (325,89€), que 
perfaz um total de 5.757,39€ (cinco mil setecentos e cinquenta e sete euros e trinta e nove 
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cêntimos) referente ao artigo “Repavimentação de zonas de abertura de vala em pavimento 
consolidado”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um: Na sequência da execução da obra detetou-se que o pavimento 
existente não possui uma camada de base uniforme que garanta a resistência adequada ao 
previsto em projeto (fresar 14cm de pavimento e colocar 14cm de betuminoso). -----------------  
Verificou-se a existência de diversas situações com características distintas: ---------------------  
a) zonas sem qualquer base e apenas com 3 a 5 cm de betuminoso, --------------------------------  
b) zonas com alguma base, mas que não garante espessura mínima necessária para camada de 
base (mínimo 10 a 12cm), conforme mencionado pelo projetista, -----------------------------------  
c) os locais onde se consegue observar camada de base, com espessura razoável, são apenas na 
zona da antiga vala de esgotos e a qual não é uniforme nem em espessura nem em largura.-----  
Pelo exposto, e em consonância com a situação existente e parecer do projetista considera-se 
que a solução mais vantajosa para o município e a que garante uma melhor uniformidade do 
pavimento é executando uma base uniforme. -----------------------------------------------------------  
Esta solução implica a execução de alguns trabalhos a mais referentes á escavação e colocação 
da camada de toutvenant conforme mapa anexo de trabalhos a mais e trabalhos a menos e 
cujos preços unitários serão os previstos em contrato. ------------------------------------------------  
Nos termos do artigo 374º do CCP poderá ser prorrogado o prazo da obra em função da 
quantidade de trabalhos a mais a executar, no entanto e atendendo a que atualmente os 
trabalhos em causa se encontram parcialmente suspensos, será, á posteriori, definido o prazo 
para execução dos mesmos tendo em conta, quer o tempo necessário á execução dos trabalhos 
a mais, quer o período que efetivamente estiverem suspensos. ---------------------------------------  
A obra encontra-se prevista em PPI para o ano de 2012, com o objetivo n.º 3.3.1.1.2. e projeto 
n.º 2002/173. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois: Art.ºs n.ºs 370º, 373º, 374º e 375º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro. -------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Balanço Social 2011------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 32/DGRH/2012 ------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: Balanço Social de 2011 da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, documento que será dado como reproduzido em ata.-----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Os serviço e organismos da administração pública central, 
regional e local, incluindo os institutos públicos que revistam a natureza de serviços 
personalizados e fundos públicos que, no termos de cada ano civil, tenham um mínimo de 50 
trabalhadores ao seu serviço, qualquer que seja a respetiva relação jurídica de emprego, devem 
elaboração anualmente o seu balanço social com referência a 31 de dezembro do ano anterior.  
De direito: de acordo com o disposto no Decreto Lei 190/96, de 9 de outubro. -------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Celebração de contratos de prestação de serviços – Pedido de parecer prévio 
vinculativo ----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9/DGRH/2012-----------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contratos de prestação 
de serviços, com nove técnicos, para ministrar aulas nas Piscinas Municipais, de setembro de 
2012 a julho de 2013, documento que será dado como reproduzido em ata. -----------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Necessidade de assegurar as aulas nas Piscinas Municipais; ----  
Nas autarquias locais a celebração e a renovação de contrato de aquisição de serviços carece 
de parecer prévio vinculativo do órgão executivo; -----------------------------------------------------  
O contrato não envolve a prestação de trabalho subordinado, é prestado com autonomia, não 
se encontra sujeito à disciplina do órgão contratante nem impõe o cumprimento do horário de 
trabalho, revelando-se inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de 
emprego público; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Tendo em conta o valor da prestação de serviços, recurso ao procedimento por ajuste direto, 
nos termos do art.º 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, com as devidas alterações; -------------------------------------------------  
Os contratos terão o valor mensal entre  € 350,00 e € 1 000,00, pelo que não lhe será aplicável 
o disposto no art.º 19 da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, por força do art.º 20 da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de dezembro; ---------------------------------------------------------------------------  
Foi efetuado cabimento prévio, conforme consta na informação em anexo.------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto: “Repetidamente os Vereadores 
eleitos do PS têm vindo a chamar a atenção para a necessidade de contenção no que respeita à 
política de contratação de pessoal. ------------------------------------------------------------------------   
Tendo em conta a sustentabilidade da Câmara Municipal que importa assegurar, e a 
conjuntura económico-financeira em que vivemos, que aconselha ainda maior prudência, 
reiteramos a chamada de atenção sobre a matéria, em nome do superior interesse do 
Município bem como dos atuais funcionários da autarquia. ------------------------------------------  
O nosso sentido de voto não tem a ver com pessoas individualmente consideradas.” ------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Bolsa de Estudo 2012/2013 – Abertura de Concurso -------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Ação Social e 
Saúde/09 – Informação nº 117/DEASS/2012.-----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. que o número de bolsas de estudo a atribuir para 2012/2013 seja de 35, das 
quais 6 destinadas a Primeiras Candidaturas e 29 a Renovações; ------------------------------------  
2. considerar como área prioritária para 2012/2013 a Saúde; -----------------------------------------  
3. que o quantitativo mensal da bolsa de estudos para o ano letivo 2012/2013 seja de 130,00 €; 
4. que seja aberto concurso para atribuição de Bolsas de Estudo nos seguintes períodos: 
Renovações, de 1 de agosto a 30 de Setembro, e Primeiras Candidaturas de 1 de Setembro a 
31 de Outubro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
5. que seja autorizada a acumulação de bolsas de estudo a todos os bolseiros até ao limite 
máximo fixado como estimativa de montante mínimo suficiente por mês a um estudante 
deslocado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. que esse montante mínimo seja fixado em 350,00€; ------------------------------------------------  
7. no caso em que o somatório das duas bolsas ultrapasse o limite de 350,00€, seja a bolsa de 
estudo municipal reduzida até ao montante em que o somatório das duas perfaça aquele valor; 
8. para este efeito os bolseiros devem entregar na DEASS declaração dos Serviços Sociais do 
respectivo estabelecimento de ensino/Direção Geral do Ensino Superior/outras entidades 
comprovativa do recebimento (ou nõ) de bolsas de estudo e seu montante mensal/anual, só 
após o que serão processadas as respectivas mensalidades. -------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Números 1 e 2 do artigo 1º, número 1 do artigo 2º número 2 do artigo 4º 
e número 2 do artigo 14º do Regulamento para a Atribuição de Bolsas de Estudo para o 
Ensino Superior Politécnico e Universitário, e deliberação de Câmara de 2001/11/21, com a 
alteração introduzida  pela deliberação de Câmara de 2005/07/27(área prioritária de estudo, e 
Saúde). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
DECLARAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores Arnaldo frade e Óscar Ramos, 
eleitos do PS, foi apresentada a seguinte declaração de voto:-----------------------------------------  
“Para o dia 24 de julho último foi convocada uma reunião de trabalho da Comissão das Bolsas 
de Estudo para aprovação de uma proposta sobre o assunto em epígrafe, a submeter a reunião 
da câmara municipal.----------------------------------------------------------------------------------------  
Da proposta apresentada pelos serviços e justificada pelo presidente da câmara municipal, que 
presidiu à reunião da Comissão por gozo de férias da vereadora da educação, constava a 
manutenção de 29 bolsas de renovação e redução de 6 para 3 bolsas de 1ª candidatura. ---------  
No ano anterior entre renovações e primeiras candidaturas foram apoiadas 35 bolsas, no valor 
individual de € 130,00/mês x 10.--------------------------------------------------------------------------  
Reconhecemos a necessidade de contenção da despesa municipal. ----------------------------------  
Mas também não podemos ignorar a conjuntura e as dificuldades acrescidas das famílias de 
menores recursos bem como a necessidade de continuar a apoiar a qualificação superior dos 
munícipes economicamente mais débeis. ----------------------------------------------------------------  
Neste enquadramento, uma vez que a redução inicialmente proposta originava uma poupança 
de apenas €3.900,00 mas significava um desinvestimento municipal na educação e formação 
dos munícipes, entendemos não se justificar em termos de relação custo/benefício.--------------  
Então, no âmbito da reunião da Comissão, o vereador Arnaldo Frade propôs a manutenção do 
número de alunos a apoiar em relação ao ano anterior, ou seja 35 o que originava a abertura 
não de 3 mas de 6 vagas em termos de 1ª candidatura. ------------------------------------------------  
Os membros da Comissão em representação de outras instituições (duas) usaram da palavra e 
concordaram com a nova proposta. No final das diversas intervenções o presidente da câmara 
municipal também concordou com ela e passou a ser aquela proposta, aprovada por 
unanimidade, a adotada para submeter a reunião da câmara municipal.-----------------------------  
Pensamos que a proposta saída da Comissão das Bolsas de Estudo e o inerente esforço 
financeiro da autarquia se justifica por isso votámos favoravelmente na presente reunião da 
câmara municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Certamente a maioria, em outras dimensões da vida da autarquia, encontrará alternativas para 
poupar os €3.900,00 de despesa com que já não contava. Fá-lo-á por uma boa causa.------------  
Foi assim possível manter o apoio municipal concedido no ano letivo anterior, facto que 
contribuirá para que mais três famílias melhor possam fazer face aos encargos com a educação 
de nível superior.” -------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LUÍS MANUEL SOARES--------------------------------------------------------------  
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Assunto: Pedido de pagamento em prestações da fatura de pagamento de serviços nº 
142/2012 referente à ao pedido de ligação de esgotos à rede geral em nome de Luís 
Manuel Soares.----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Foros do Guadiana, Brescos, Vila Nova de Santo André.---------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em Quatro prestações da fatura de prestações de serviços 
nº 142/2012 referente ao pedido de ligação de esgotos à rede geral, conforme informação 
anexa e o requerido pelo munícipe abaixo indicado: ---------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Luís Manuel Soares 239,62€ 

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 8/DOGU/SAU, de dois mil e onze, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do 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 será dado como reproduzido em ata.-----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Retificação do topónimo no Loteamento AC Nunes em Relvas Verdes, 
Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santiago do Cacém, concelho de Santiago do Cacém ---------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e oitenta e um DOGU/SAL/2012, da Divisão do 
Ordenamento e Gestão Urbanística de 28-06-2012. ----------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Retificar o topónimo Ti Boneco, aprovado em reunião de Câmara de 03-05-
2012, para Rua António Maria (Ti Boneco), conforme proposta da Junta de Freguesia. ---------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea v) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
setembro, com a nova redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. -------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Atualização do valor a atribuir em material de construção no âmbito do 
procedimento de candidatura para apoio à realização de obras em habitações de 
indivíduos e famílias em situação de comprovada carência económica – candidatura do 
ano 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Informação 230/DEASS/2011, processo 24.1 da Divisão de Educação Ação 
Social e Saúde e fatura nº 0775. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Atualizar o montante aprovado de 2.985,55 (dois mil novecentos e oitenta e 
cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos), para 3.201,18 (três mil duzentos e vinte e um euros 
e dezoito cêntimos) referente à candidatura da candidata Evelina Isabel Pereira Cavaca Pinela, 
selecionada no ano 2010. -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar o pagamento da viga central da cobertura, no valor de 215,63€ (duzentos e quinze 
euros e sessenta e três cêntimos) com IVA incluído. ---------------------------------------------------  
3. Aprovar a transferência de verba, no valor de 215,63€ (duzentos e quinze euros e sessenta e 
três cêntimos) com IVA incluído, para a Junta de Freguesia de São Domingos, entidade que 
adiantou o pagamento da viga aplicada no decurso das obras.----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. No decurso da obras verificou-se a necessidade de substituir a viga 
central da cobertura por uma viga de características diferentes, de forma a conferir maior 
resistência e solidez à edificação. -------------------------------------------------------------------------  
2. Tratou-se de uma alteração superveniente, que não foi suscetível prever na vistoria 
realizada para determinação dos trabalhos e materiais necessários para a obra a executar na 
habitação da candidata. -------------------------------------------------------------------------------------  
3. Não obstante a atualização do valor do material de construção, o mesmo mantém-se dentro 
dos limites previsto na alínea a) do artigo 10º do Regulamento de Apoio para a Realização de 
Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 
Económica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ MARIA CANASTRA -----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
bebidas simples – “Fora d´Horas”----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Professor Egas Moniz, nº 25 e 27 – Santiago do Cacém ----------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 752 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Indeferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, todos os dias de semana. ---  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a Câmara Municipal 
tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados no Regulamento, 
devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem ouvidas as seguintes 
entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de consumidores, a Junta de 
Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações sindicais, as associações patronais e 
a entidade policial.-------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FRANCISCO DÂMASO PEREIRA MENDES------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
bebidas simples – “Bar Gasómetro” -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Pica-Pau, Banda 2 Edifício 6 R/Ch Esq.- Vila Nova de Santo 
André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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REFERÊNCIA: Processo n.º 52 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Indeferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã, todos os dias de semana. ---  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de Funcionamento 
dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a Câmara Municipal 
tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados no Regulamento, 
devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem ouvidas as seguintes 
entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de consumidores, a Junta de 
Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações sindicais, as associações patronais e 
a entidade policial.-------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ RUI MONTEIRO DUARTE SILVA ----------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento de 
restauração e bebidas misto – “Retiro do Escova”--------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Rua Machado dos Santos, n.º 8 e 10 – Santiago do Cacém-------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 564 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 02 horas da manhã de Segunda a Quinta – Feira 
e até às 04 horas da manhã à sexta – feira, sábado e vésperas de feriado.---------------------------  
FUNDAMENTOS: 1) De acordo com baixo assinado apresentado, em 04/07/2012, por 
alguns moradores residentes na proximidade do estabelecimento em referência, no qual os 
assinantes manifestam vontade de funcionamento da atividade do estabelecimento até as 4h da 
manhã.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2) Considerando que até à presente data não existe qualquer reclamação sobre a atividade do 
estabelecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
3) De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a Câmara Municipal tem 
competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados no Regulamento, 
devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem ouvidas as seguintes 
entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de consumidores, a Junta de 
Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações sindicais, as associações patronais e 
a entidade policial.-------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar.-------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respetivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na nova redação da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Diretor do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e cinquenta minutos.------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

__________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

__________________________________________ 


