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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA SETE DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZ ---------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos sete dias do mês de Outubro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves 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 à acta número trinta e 
seis, de reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: “Projecto de remodelação do ex-edifício do “BNU”, Santiago do Cacém - 
alteração do valor para obra” ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e cinquenta da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de vinte e sete de Setembro de dois mil e dez. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a respectiva actualização de orçamento, do projecto de remodelação 
do ex-edifício do BNU, aprovado em reunião de Câmara em oito de Novembro de dois mil e 
sete e que está orçado em PPI sob nº 2005/001, no valor de 335.911,44 € (acrescido de IVA à 
taxa em vigor) ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Após actualização verificou-se um acréscimo de 349,00 € sendo que a estimativa orçamental 
da obra cifra-se em 336.260,44 € (trezentos e trinta e seis mil duzentos e sessenta euros e 
quarenta e quatro cêntimos, acrescido de IVA à taxa legal em vigor).-------------------------------  
FUNDAMENTOS: Uma vez que o projecto, se encontra concluído, a alguns anos, foi 
necessário proceder a uma actualização do mesmo, antes do seu lançamento para empreitada.-  
Nos termos do artigo 64º numero 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: Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr do Sol --------------  
LOCALIZAÇÃO : Vila Nova de santo André---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA : Processo número vinte de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento, informação cento e setenta e um da Divisão de Obras Municipais e 
Equipamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA : - Aprovar o Plano de Segurança e Saúde----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nº 1 do artigo 12º do Decreto Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade – Prorrogação Gracioso-----------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento, informação cento e sessenta e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a prorrogação graciosa pelo período de 39 dias a terminar em 09 
de Novembro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar os planos de trabalho, equipamento e mão de obra.---------------------------------  
FUNDAMENTOS: – Um –Falta de decisão por parte do dono de obra relativamente aos 
saneamentos no solo de fundação e dificuldades na produção de solo-cimento, facto que é da 
inteira responsabilidade do empreiteiro.------------------------------------------------------------------  
Dois -Artigo 361º 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: Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André - Adjudicação ----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte quatro e informação número cento e sessenta e cinco 
de dois mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a adjudicação da obra à empresa CARLOS GIL-OBRAS 
PUB.,CONST. CIV. M. ELECTRICAS Lda., que apresentou a proposta no valor de 
476.363,44 €, acrescido de IVA no valor de 28.581,81 €, totalizando 504.945,25 € 
(Quinhentos e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Cinco Euros e Vinte e Cinco Cêntimos), 
conforme relatório final e proposta apresentada que se juntam em anexo.--------------------------  
DOIS – Aprovar o conteúdo do relatório final anexo e todas as propostas nele mencionadas. 
TRÊS – Aprovar como representantes do dono de obra e responsáveis pela fiscalização da 
obra, os seguintes elementos: Fiscal permanente o Sr. Dário Vilhena Lopes Cândido com a 
categoria de Assistente Técnico e Director de fiscalização a Sra. Ana Maria Campinho Vilas 
Boas, Técnica Superior. Propõe-se ainda que o director de fiscalização represente o Dono de 
Obra nas vistorias que seja necessário realizar para efeitos de recepção da obra.------------------  
QUATRO - Aprovar como coordenador de segurança da obra, o Sr. António Joaquim Ramos 
Penedo, Técnico Superior. ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - No seguimento da deliberação camarária adoptada em reunião de 24 
de Junho de 2010, foi aberto procedimento de Concurso Público para a execução da empreitada 
em referência, a qual teve a análise de propostas no dia 06.09.2010, tendo sido elaborado o 
relatório preliminar. ----------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - Decorridos os trâmites legais, procedeu-se à audiência prévia, da qual não houve 
qualquer reclamação dos concorrentes e elaboração do relatório final que se junta em anexo. 
TRÊS - Trata-se de um contrato escrito.-----------------------------------------------------------------  
QUATRO – Prevê-se a execução da obra em 2011 de acordo com o objectivo 3.3.1.1.2. e 
projecto nº 2009/102.----------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO - Ao abrigo do Artº 147º, Artº 123º, Artº 148º, Artº 344º e alínea d) do Nº 1 do Artº 
95º do Códigos dos Contratos Públicos (Decreto Lei Nº 18/2008, de 29 de Janeiro), os Artºs 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    2010-09-02                                                                                                           Pág. 3 

100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo e o Nº 2 do Artº 9º do Decreto-Lei Nº 
273/2003, de 29 de Outubro.-------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de trabalhador para ocupação de um posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 10/TRC/DGRH/SR/2009 -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento de trabalhador para ocupação de um posto de 
trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na Divisão Sócio-Cultural, em regime 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de Assistente 
Técnico(Assistente Administrativo) para a actividade Administrativa: -----------------------------  
 - Através da utilização da reserva de recrutamento; ---------------------------------------------------  
 - E em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhador com relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, por trabalhador com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida.-------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. A existência de reserva de recrutamento em resultado de 
procedimento concursal comum para contratação a termo resolutivo certo de 1 Assistente 
Técnico (Assistente Administrativo), da carreira geral de Assistente Técnico, cuja lista de 
ordenação final foi homologada, por despacho do Sr.ª Vereadora, em 02.11.2009. ---------------  
2. Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, considerar 
relevante interesse público no recrutamento tendo em conta:-----------------------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito da actividade 
Administrativa, nomeadamente no atendimento aos utentes das Piscinas Municipais; -----------  
 - A insuficiência de recursos humanos, para assegurar as funções; ---------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2009 – 622 trabalhadores; - Ano de 2008 – 625 
trabalhadores; - Ano de 2007 – 622 trabalhadores. -----------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a verificar-
se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de opositores com 
relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade especial, considerando os 
princípios de eficiência, racionalização e economia que devem presidir à actividade 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do Decreto-
Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, art.º 40 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro e  art.º 
9 e 10º  da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho.----------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um 
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. -----------------------  
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ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado-----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 14/TI/DGRH/SR/2010 ----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de procedimento concursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato por 
tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Motorista de 
Transportes Colectivos), para a actividade de Condução de Viaturas, Máquinas e 
Equipamentos, na Divisão de Obras Municipais e Equipamento. ------------------------------------  
2. Autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 
tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida,  em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhador 
com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: Aposentação de trabalhador e necessidade de manutenção do 
posto de trabalho. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, considerar 
relevante interesse público no recrutamento tendo em conta:-----------------------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito da actividade de condução 
de viaturas, máquinas e equipamentos--------------------------------------------------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, para assegurar a função.-------------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos: - Ano de 2009 – 622 trabalhadores; - Ano de 2008 – 625 
trabalhadores; - Ano de 2007 – 622 trabalhadores. -----------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a verificar-
se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de opositores com 
relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade especial, considerando os 
princípios de eficiência, racionalização e economia que devem presidir à actividade 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 9 e 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de 
Junho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um 
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: Recrutamento de trabalhador para ocupação de um posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 01/TRC/DGRH/SR/2009 -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento de trabalhador para ocupação de um posto de 
trabalho, previsto e não ocupado no mapa de pessoal, na Divisão de Educação Acção Social e 
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Saúde, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional (Auxiliar de Acção Educativa) para a actividade de Educação:----------  
 - Através da utilização da reserva de recrutamento; ---------------------------------------------------  
 - E em caso de impossibilidade de ocupação do posto de trabalho por trabalhador com relação 
jurídica de emprego público previamente estabelecida, por trabalhador com relação jurídica de 
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida.-------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. A existência de reserva de recrutamento em resultado de 
procedimento concursal comum para contratação a termo resolutivo certo de 2 Assistentes 
Operacionais (Auxiliar de Acção Educativa), da carreira geral de assistente operacional, cuja 
lista de ordenação final foi homologada, por despacho da Sr.ª Vereadora, com competência 
delegada na área dos Recursos Humanos, em 26.05.2009. --------------------------------------------  
2. Para efeitos da alínea a) do nº 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, considerar 
relevante interesse público no recrutamento tendo em conta:-----------------------------------------  
- As actividades a desenvolver pelo posto de trabalho, no âmbito  das valências de Jardim de 
Infância (componente de Apoio à Família); -------------------------------------------------------------  
- A insuficiência de recursos humanos, para assegurar as funções; ----------------------------------  
- A evolução global dos recursos humanos, de acordo com os dados recolhidos através do 
balanço social, nos seguintes termos:- Ano de 2009 – 622 trabalhadores; - Ano de 2008 – 625 
trabalhadores;- Ano de 2007 – 622 trabalhadores.------------------------------------------------------  
Para efeitos da alínea b) do n.º 2 do art.º 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a verificar-
se a impossibilidade de ocupação do posto de trabalho pela inexistência de opositores com 
relação jurídica de emprego público e ou em situação de mobilidade especial, considerando os 
princípios de eficiência, racionalização e economia que devem presidir à actividade 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do Decreto-
Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 9 e 10 da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho. --------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, sendo quatro do Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e um 
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: Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol -------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e informação número cento e sessenta e seis de dois 
mil e dez da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra e 
Equipamento e Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro, GUEDOL – Engenharia 
S.A., para a execução da obra em referência.------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Art.º n.º 361 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 -----------------------  
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ASSUNTO: Transporte de Refeições assegurado pelas Juntas de Freguesia de Ermidas 
Sado, São Bartolomeu da Serra e Cercal do Alentejo – Ano Lectivo 2010/2011 – 
Definição do preço ao quilómetro ----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde / Informação Nº 
192/DEASS/SASETEGE/2009----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Manter, para o ano lectivo 2010/2011 o preço ao quilómetro de 0,56 € 
praticado no ano lectivo anterior, a pagar às entidades supra-referidas que asseguram o 
transporte das refeições mediante a apresentação dos respectivos mapas mensais, nos valores 
previsíveis de 3.214,62 € para a Junta de Freguesia de Ermidas, 2.176,83 € para a Junta de 
Freguesia de S. Bartolomeu da Serra e 172,48 € para a Junta de Freguesia de Cercal do 
Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – alínea d) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro;--------------------------------  
- alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; -----------------------  
- alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro. ----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2010/2011 – Refeições Escolares-----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/2010 ---------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Considerar como definitivo o preço da refeição a fornecer às crianças e 
alunos da Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, o valor de 1,46€ (um euro e 
quarenta e seis cêntimos), a praticar nos refeitórios escolares.----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - alíneas  b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- alínea d), do nº 4 do Artigo 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela 
Lei 5-A/2001, de 11 de Janeiro; ---------------------------------------------------------------------------  
- artigo 8º, alínea e) do número 1 do artigo 4.º e nº 2 do artigo 14º do Dec.-Lei n.º 399- A/ 84, 
de 28 de Dezembro; -----------------------------------------------------------------------------------------  
- nºs 2 do artigo 3º, e anexo I do Despacho nº 18987/ 2009, de 17 de Agosto. ---------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2010/2011 – Auxílios Económicos: Livros e material 
escolar --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/2010, informação 
nº 206/DEASS/SASETEGE/2010 de 1 de Outubro. ---------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar as listas definitivas de atribuição dos auxílios económicos, com 
os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e aquisição de livros e/ou material 
escolar) às crianças e aos alunos da Educação Pré-Escolar e das Escolas do 1º Ciclo do Ensino 
Básico constantes das listagens que se anexam; --------------------------------------------------------  
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Dois  – Transferir para o Agrupamento de escolas de Santiago do Cacém a verba para 
aquisição de livros e/ou material escolar, no valor total de 37,50 € (trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - alínea  b) e d) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- artigo 8º e da alínea e) do número 1 do artigo 4.º e nº 2 do artigo 14º do Dec.-Lei n.º 399- 
A/84, de 28 de Dezembro;----------------------------------------------------------------------------------  
- reanálise efectuada com base nº 1 e nº 2 do artigo 8º, e nº 5 do artigo 9º, alínea a) e c) do n.º 
1 do artigo 13.º do Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto, com as alterações introduzidas 
pelo Despacho n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro. ------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 0220/DEASS/SASETEGE/2010 de 01/10/2010. 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-Escolas e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes das listagens que se anexam; -----------------------------------------------------------------  
Dois: Transferir para os Agrupamentos as verbas para aquisição de livros e material escolar, 
destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas listagens anexas, a saber: 
Agrupamento de Alvalade 112,50€ (cento e doze euros e cinquenta cêntimos) Cercal do 
Alentejo 287,50 € (duzentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos)); Agrupamento de 
Santiago do Cacém 537,50€ (quinhentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos) e 
Agrupamento de Santo André 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros), sendo o valor total 
de 1.387,50 € (mil trezentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos).--------------------------  
FUNDAMENTOS: - Alínea d) do nº 13, do art.º 19, da Lei 159/99, de 14 de Setembro --------  
-Alínea d) do nº 4, do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
- Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -------------------------------------------------------  
- Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho nº 14368-A/2010. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Serviço de Refeições na EB 1 de Cruz de João Mendes – Transferência de 
Verba para pagamento de acompanhamento e limpeza na sala de refeições – Ano 
Lectivo 2010/2011 ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.3 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde – Informação nº 
196/DEASS/SASETEGE/2010 de 14/09/2010----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor total de 783,00 € (setecentos e oitenta e três 
euros) para a Associação Jovem de Festas da Cruz de João Mendes, destinada a comparticipar 
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o pagamento de uma hora e trinta minutos diários para acompanhamento dos alunos no 
almoço e respectiva limpeza da sala de refeições da EB 1 de Cruz de João Mendes. -------------  
FUNDAMENTOS: UM – artigo 7º do Decreto – Lei Nº 399-A/84 de 28 de Dezembro; -------  
DOIS: Dar continuidade ao fornecimento de refeições aos alunos da EB1 de Cruz de João 
Mendes, que teve início em 13 de Maio de 2009. ------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – Santiago do Cacém no 
ano de 2010 (mês de Setembro)--------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1/P.059/DSC/BMSC/2010 da Divisão Sócio-Cultural ------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores os documentos oferecidos à Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca – Santiago do Cacém: Dr. José António Falcão, 16 livros; 
Miguel de Castro Henriques 10 livros. -------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Eventos Recreativos – Recriação da Feira Anual da Sonega ---------------------  
REFERÊNCIA: Requerimento apresentado pela Associação de Moradores do Slão 
Comunitário da Sonega e despacho favorável da Srª Vereadora Margarida Santos do dia 23-
09-2010.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização dos bailes promovidos pela Associação de Moradores do 
Salão Comunitário da Sonega, no Salão Comunitário da Sonega no dia 25 de Setembro de 
2010, e no Campo de Futebol da Sonega no dia 26 de Setembro de 2010, referenciado no 
requerimento, através da isenção do pagamento de taxas-relativas às Licenças de Ruído e 
Recinto de Diversão Provisória. ---------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM – Apoiar a realização da recriação da Feira Anual da Sonega 
proposta, pela Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega. Considerando que 
a iniciativa é de grande importância para a localidade e tem como objectivo promover os 
hábitos e costumes da Sonega.-----------------------------------------------------------------------------  
DOIS – É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal, de acordo com o disposto 
no nº 2 do artº 6º do Regulamento Municipal de taxas. ------------------------------------------------  
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 35/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do art.º 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO EMPRESARIAL ENHOL, S.A --------------------------------------------  
ASSUNTO: Declaração de interesse em  investimento na implementação das energias 
renováveis ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta de Declaração em anexo, na qual o Município de Santiago 
do Cacém manifesta interesse pelo investimento que o Grupo Empresarial Enhol pretende 
desenvolver na área do Concelho de Santiago do Cacém, em sede de implementação de 
energias renováveis. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelo Grupo Enhol, em reuniões realizadas 
com a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, com o Sr. Presidente da Câmara e Sr. 
Vereador das Actividades Económicas. ------------------------------------------------------------------  
2. Considerando que:----------------------------------------------------------------------------------------  
a)Os investimentos nas áreas das energias renováveis assumem cada vez mais uma maior 
importância, principalmente ao nível do aproveitamento dos recursos naturais, procurando, 
assim, dar resposta à necessidade de encontrar alternativas a fontes de energia não renovável 
que, até ao momento, tem assumido o papel preponderante no abastecimento energético;-------  
b) Um desenvolvimento sustentável e inerente competitividade local passa, também, pela 
criação de estruturas energéticas alternativas; -----------------------------------------------------------  
c) As comprovadas vantagens ambientais decorrentes do recurso a energias alternativas, em 
especial da energia solar; -----------------------------------------------------------------------------------  
d) Os objectivos europeus de aumento de recurso a energias renováveis e não poluentes e que 
esteve na base dos Acordos de Quioto;-------------------------------------------------------------------  
e) A implementação no município de uma central solar termoeléctrica proporcionará aumento 
da oferta de emprego, factor preocupante na conjuntura económica e social  actual, e 
dinamizará a actividade económica local;----------------------------------------------------------------  
f) O Município de Santiago do Cacém reúne, do ponto de vista do território, as condições 
ideais para a produção de electricidade a partir do aproveitamento da energia solar. -------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ MANUEL GRAÇA FRANCO-------------------------------------------------  
ASSUNTO: Prorrogação de prazo para inicio e conclusão da construção do lote 11 Exp. 
3 ZIL – Parque Empresarial de Vila Nova de Santo -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo lote 11 Exp. 3 ZIL – Parque Empresarial de Vila Nova de Santo 
André ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação de prazos para o superficiário José Manuel Graça 
Franco iniciar e concluir a construção no lote 11 Expansão 3, ZIL – Parque Empresarial de 
Vila Nova de Santo André, sendo que a mesma deve ter inicio em Janeiro de 2011 e térmico 
em Janeiro de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1º De acordo com o despacho do Sr. Vereador das Actividades 
Económicas e Turismo, datado de 15-09-2010, em ficha de atendimento anexa ao processo.---  
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2º De acordo com requerimento apresentado pelo empresário em 23/08/2010, anexo ao 
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3º De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de Indústria Ligeira de Vila 
Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 08/06/90 e pela Assembleia 
Municipal em sessão ordinária de 22/06/90.-------------------------------------------------------------  
4º Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4, e nº 2 do artigo 5 do 
Decreto-Lei nº 183/89 de 1 de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova de 
Santo André.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
5º 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 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo 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 redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e Financeira e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas 11 horas.--------------------------------------------------------------------------------------   
 

 


