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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DO VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao vinte e dois dias do mês de Setembro de dois mil e onze, 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, 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 votação a acta número trinta e 
quatro da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL - Plano de Trabalhos 
Definitivo, Mão-de-Obra, Equipamento e Cronograma Financeiro ----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero um, zero oito, zero dois de dois mil e onze e 
informação número cento e trinta e um de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra e 
Equipamento e Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro, Gaverg – Construções 
Lda., para a execução da obra em referência, documentos que são dados como reproduzidos 
na presente acta com o número duzentos e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.--------  
FUNDAMENTOS: Art. n.º 361º 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: Reabilitação da Colectiva A2 – ASAS – Bairro Azul – Alteração da 
Fiscalização. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e dez, informação número cento e 
trinta e seis de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar como representantes do dono de obra e responsáveis pela fiscalização 
da obra, os seguintes elementos: Fiscal permanente o Sr. Rui Manuel Pereira Vilhena com a 
categoria de Fiscal de Obras e Director de fiscalização o Sr. António Joaquim Ramos Penedo, 
Técnico Superior. Propõe-se ainda que o director de fiscalização represente o Dono de Obra 
nas vistorias que seja necessário realizar para efeitos de recepção da obra.-------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Por conveniência de serviço, para substituição dos elementos 
anteriormente nomeados (Fiscal permanente em obra, o Sr. Dário Vilhena Lopes Cândido e o 
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Director da Fiscalização, a Eng.ª Ana Maria Campinho Vilas Boas) por deliberação de câmara 
de 16.06.2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - Artº 344º do Códigos dos Contratos Públicos (Aprovado pelo Decreto Lei Nº 
18/2008, de 29 de Janeiro).---------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – Prorrogação de 
Prazo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e dez, informação número cento e 
trinta e oito de dois mil e onze da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -----------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação graciosa de prazo da empreitada de Requalificação da 
EM 550 – Acolhimento a Miróbriga pelo período de 63 dias, ficando a conclusão da mesma 
para dia 30/12/2011.-----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um. O empreiteiro alega algum atraso em alguns trabalhos da 
empreitada e alega também um atraso de um fornecedor de algum material específico (rede de 
Iluminação Publica) nomeadamente do fornecedor do material da Schreder. ----------------------  
Dois. Artigo 13º do Decreto Lei nº 06/2004, de 6 de Janeiro e cláusula 32º do Caderno de 
Encargos.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da Minuta do Contrato de Fornecimento e Instalação de Sistema 
de Aquecimento da Água das Piscinas Municipais, com Caldeira de Biomassa. -------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 22/02/DAGF/SAP/2010. -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato referente à Empreitada de “Fornecimento e 
Instalação de Sistema de Aquecimento da água das Piscinas Municipais, com Caldeiras de 
Biomassa”, a celebrar com a empresa “AQUECILIZ, S.A.” documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e dois, ficando arquivado na pasta anexa 
ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Em 25 de Agosto do corrente ano, foi aprovado por deliberação de 
Câmara a adjudicação da obra em referência à empresa “AQUECILIZ, S.A.”, tendo o 
adjudicatário comprovado já a prestação da caução exigida.------------------------------------------  
2. Ao abrigo do disposto no nº 1 do Artº 98 do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Dois votos contra, 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 justificação de voto: “A rejeição da proposta por nós 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

       2011-09-22                                                                                                          Pág. 3 

apresentada em que se privilegiava a integração de painéis solares e de uma caldeira versátil 
(relativamente ao combustível) e a opção por uma caldeira a pallets, coloca o Município numa 
posição de grande fragilidade, sendo claramente prejudicial aos interesses económicos e 
ambientais, conforme demonstrado através do estudo que suportou a nossa proposta. -----------  
Consequentemente, não podemos deixar de votar contra a proposta hoje apresentada”.    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Doação ao Município de Santiago do Cacém de publicações periódicas 
propriedade de Sérgio Freire de Andrade Gomes e esposa Maria de Lurdes Pina Lopes 
Freire de Andrade Gomes --------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03/DCD/SMBA/2011 – 18.1.2 da Divisão de Cultura e 
Desporto.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação de 17 exemplares da revista “Portugal Feminino”. 
FUNDAMENTOS: 1. O Sr. Sérgio Freire de Andrade Gomes e sua esposa D. Maria de 
Lurdes Pina Lopes Freire de Andrade Gomes, pretendem doar 17 exemplares da revista 
“Portugal Feminino” ao Município de Santiago do Cacém.-------------------------------------------  
2. As publicações periódicas foram entregues no Arquivo Municipal, no dia 01 de Setembro e 
irão integrar o fundo documental: “Alda Guerreiro e Manuel Espírito Santo Guerreiro”. -------  
3. De acordo com a alínea m) do n.º 2 do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal no 
âmbito do planeamento e desenvolvimento: assegurar, em parceria ou não com outras 
entidades públicas ou privadas, nos termos da lei, o levantamento, classificação, 
administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, 
paisagístico e urbanístico do Município, incluindo a construção de monumentos de interesse 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2011/2012 - Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado, Santiago do 
Cacém e Santo André -------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/2011, informação nº 0212/DEASS/2011 de 12/09/2011.--------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações: alimentação, livros e 
material escolar às crianças do Pré-escolar e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, 
relativos aos novos pedidos, constantes do Anexo I, documento que é dado como reproduzido 
na presente acta com o número duzentos e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ---------  
Dois: Reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 25.08.2011, relativa ao assunto 
em epígrafe, respeitantes à criança e aos alunos constantes da listagem do anexo II, pelo facto 
de terem sido entregues declarações do Centro de Emprego, com indicação da situação de 
desemprego dos progenitores. -----------------------------------------------------------------------------  
Três: Transferir para os Agrupamentos na sequência das novas atribuições, e das reformas 
atrás previstas, as verbas para livros e material escolar, destinadas às crianças e aos alunos 
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carenciados – escalão A e B, constantes nos anexos I e II, a saber: Agrupamento de Escolas de 
Alvalade Sado 25,00 € (vinte e cinco euros), Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
370,67 € (trezentos e setenta euros e sessenta e sete cêntimos) e Agrupamento de Escolas de 
Santo André 162,50 € (cento e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total 
de 558,17 € (quinhentos e cinquenta e oito euros e dezassete cêntimos). -----------------------  
FUNDAMENTOS: alínea b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
nºs 1, alínea c), e o nº 2,  do artigo 14º, do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84, de 28 de Dezembro;--------  
nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 1 e nº 2 do artigo 9º do Despacho nº 18987/2009, de 17 de 
Agosto, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 14368-A/2010, de 14 de Setembro; -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo Secretário Substituto 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 redacção da Lei 5 
– A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Director do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quinze minutos. ---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

__________________________________________ 


