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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TRINTA DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ---  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta dias do mês de Dezembro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos 
Beijinha e Carlos Pereira Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e 
José Rosado.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a mesma 
declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, a Senhora Vice-Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número 
quarenta e nove, da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.-----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente e 
dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e José Rosado. ----------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e oito euros e cinquenta e seis cêntimos)-----------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES-----------  
ASSUNTO: Lei do Orçamento de Estado para 2011 -----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do documento aprovado em 13/12/2010 pelo Conselho 
Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses relativo à aprovação do 
Orçamento de Estado para 2011, pela Assembleia da República. ------------------------------------   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: “Projecto de Execução (Alteração após Revisão) “Jardim em Ermidas” ------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Aldeia ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e noventa e quatro da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de treze de Dezembro de Dois Mil e Dez. --------------------------------------  
Processo 19.2.5.D – 09/2008 DOTP, Serviço de Projecto. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar as alterações após revisão do Projecto de Execução do Jardim de 
Ermidas Aldeia, que se consubstanciam na inclusão no mesmo, de todas as áreas a pavimentar 
com betuminoso, na alteração de quantidades de demolição e na correcção de algumas peças 
escritas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A estimativa orçamental da obra cifra-se na ordem dos 189.556,74 € (cento e oitenta e nove 
mil quinhentos e cinquenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos) + IVA, dos quais 
48.187,00 € (quarenta e oito mil cento e oitenta e sete euros) + IVA, correspondem ao 
projecto já aprovado pela EDP, e que deverá ser executado, utilizando o protocolo com a 
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EDP, o que retiraria o valor acima referido da empreitada e 141.369,74 € (cento e quarenta e 
um mil trezentos e sessenta e nove mil e setenta e quatro cêntimos) + IVA correspondente à 
alteração ao Projecto de Arquitectura Paisagista. -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 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/02 de 11 de Janeiro. ---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2010/2011 – Auxílios Económicos: Livros, Material 
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Alvalade e Agrupamento de 
Escolas de Santo André -----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r. 23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE/SASETEGE/2010, informação nº 0283/DEASS/SASETEGE/2010 DE 
17/12/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (aquisição de livros e 
material escolar) às crianças do Pré-Escolar e os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
constantes das listagens, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número trezentos e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-----------------------------  
2. 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 100,00 € (cem euros) e Agrupamento de Santo André 62,50 € 
(sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos) sendo o valor total de 162,50 € (cento e sessenta 
e dois euros e cinquenta cêntimos)------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Alínea d) do nº 13 do artº 19 da Lei 159/99, de 14 de Setembro ------------  
Alínea d) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------  
Decreto Lei nº 399-A/84 de 28 de Dezembro -----------------------------------------------------------  
Despacho nº 18987/2009 de 17 de Agosto de 2009, com as alterações introduzidas pelo 
Despacho nº 14368-A/2010 de 14 de Setembro. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO DA SERRA -------------------------------  
ASSUNTO: Cedência da antiga Escola Primária de São Francisco da Serra. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra.---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 05-03.09 de dois mil e dez do Serviço de Património.-------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência a título gratuito à Freguesia de São Francisco da Serra, 
da antiga escola primária daquela localidade e freguesia deste concelho. --------------------------  
2. Celebrar contrato de comodato; ------------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar a Minuta do contrato, conforme documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número trezentos e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    2010-12-30                                                                                                           Pág. 3 

2 – De acordo com o solicitado pela Freguesia.---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André no 
ano de 2010 (mês de Novembro) ------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1-P.11/BMSA/2010 da Divisão Sócio – Cultural ------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores os documentos oferecidos à Biblioteca 
Municipal de Santo André: Grupo de Música Popular Falta Um (2 exemplares de um Cd), 
Fazuma (1 DVD), Multimédia – União Ibérica Livreira e Cultural, SA (5 monografias), 
conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos 
e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo 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: CASA DO POVO DE ALVALADE --------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 52/SAC/DSC/2010 com o processo número 03/10-11.C.3 do 
Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural.-------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.000,00 € (mil euros) para a Casa do Povo 
de Alvalade destina a apoiar as actividades culturais e recreativas desenvolvidas em 2010.-----  
FUNDAMENTOS: 1. A Casa do Povo de Alvalade para além da vertente social, apoiada 
através de acordos de cooperação com a Segurança Social desenvolve paralelamente 
actividades de índole cultural e recreativa, cujos custos são suportados pela Casa do Povo. ----  
2. A Casa do Povo de Alvalade, instituição criada em 1943, no seguimento de orientações do 
Estado Novo, acabou por transformar-se num pólo de desenvolvimento local, de importância 
inegável no contexto da Vila de Alvalade.---------------------------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 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: CENTRO EQUESTRE DE SANTO ANDRÉ --------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para o Centro Equestre de Santo André ---------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/2010-31.1.1 com a informação nº 52/2010 da Divisão 
Sócio Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de seis de Janeiro de dois mil e onze 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO ---------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 51/SAC/DSC/2010, com o Processo nº 06/SAC/DSC/2010 
do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir um verba no valor de 5.100,00 € (cinco mil e cem euros) para a 
Associação Juvenil Amigos do Gato, sendo: ------------------------------------------------------------  
a) 4.200,00 € (quatro mil e duzentos euros) como forma de apoio ao regular funcionamento da 
associação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) 900,00 € (novecentos euros) para apoio à edição da Revista CENA´s; --------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------------------  
2. A AJAGATO é uma associação sem fins lucrativos que desenvolve um importante trabalho 
com e para a comunidade em que está inserida e tem como objectivos: ----------------------------  
- Apoiar, promover e realizar actividades teatrais, culturais, recreativa e de formação no 
âmbito das Artes do Espectáculo e do Teatro na Educação; ------------------------------------------  
- Compilar, editar e divulgar documentação e informação especializada;---------------------------  
- Promover o intercâmbio e cooperação com associações e organismos que prossigam 
objectivos semelhantes. -------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, na carreira/categoria de Técnico Superior (Engenheiro 
Florestal), em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo certo - Revogação de 
deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 1/TRC/DGRH/SR/2010---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Revogação da deliberação da Câmara Municipal de 27 de Maio de 2010 e 
consequente anulação do procedimento concursal para ocupação de um posto de trabalho, na 
carreira/categoria de Técnico Superior (Engenheiro Florestal), em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo. -------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Na sequência da reorganização de serviços levada a efeitos e 
consequente análise das necessidades de pessoal, atendendo a motivos de oportunidade e 
aproveitamento dos recursos humanos existentes, conclui-se não ser impreterível recrutar um 
técnico superior na área de Engenharia Florestal para integrar o Gabinete Florestal 
Intermunicipal de Santiago do Cacém e Sines.----------------------------------------------------------  
De Direito: Nos termos dos artº 140º e 142º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto Lei nº 442/91, de 15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto Lei 
nº 6/96, de 31 de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------  
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ASSUNTO: Recrutamento para ocupação de dois postos de trabalho, previstos e não 
ocupados no mapa de pessoal, em regime de contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 01/TRC/DGRH/SR/2009 -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o recrutamento para ocupação de dois  postos de trabalho, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal, na Divisão de Educação Acção Social e Sáude, em regime 
de contrato de trabalho a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de Assistente 
Técnico(Assistente Acção Educativa), para a actividade de Educação: -----------------------------  
 - Através da utilização da reserva de recrutamento; ---------------------------------------------------  
 - E em caso de impossibilidade de ocupação de todos ou de alguns dos postos de trabalho por 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, por 
trabalhadores 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 3 Assistentes 
Técnico (Assistente Acção Educativa), da carreira geral de assistente técnico, cuja lista de 
ordenação final foi homologada, por despacho da Sr.ª Vereadora, com competência delegada 
na área de Recursos Humanos, em 10.08.2009.---------------------------------------------------------  
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 do ensino pré-
escolar (componente lectiva e componente de apoio à família);--------------------------------------  
- A existência de postos de trabalho preenchidos em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo que representam necessidades permanentes de serviço;----------------------------  
- 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 três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e do Senhor 
Vereador Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito 
do PSD. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Óscar Ramos, eleito do PS. ------------------------------------  
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores 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 actuais funcionários da autarquia.”----------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    2010-12-30                                                                                                           Pág. 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 45/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do art.º 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número trezentos e dez, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Senhor Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO, IP ---------  
ASSUNTO: Escalas de Turnos de Farmácias de Serviço para o ano de 2011-----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 14.3.9/3 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das escalas de turnos de serviço de farmácias do Município de 
Santiago do Cacém para o ano de 2011, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número trezentos e onze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-----------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: De acordo com e-mail remetido à Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, pela ARS – Administração Regional de Saúde do Alentejo, anexo ao 
processo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De direito: De acordo com o disposto no Decreto Lei nº 53/2007, de 08 de Março e Portaria 
nº 581/2007, de 04 de Maio. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Reajustamento no montante de compensação pago pelo Município de 
Santiago do Cacém, à ADRAL, no âmbito do protocolo financeiro e de cooperação do 
FAME - Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Concelho de Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar as condições de alteração, apresentadas pela ADRAL– Agência de 
Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A., através do oficio ref.ª 2010/1198, acerca do 
montante de compensação pago pelo Município de Santiago do Cacém, à ADRAL, no âmbito 
do protocolo financeiro e de cooperação do FAME - Fundo de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas no Concelho de Santiago do Cacém: --------------------------------------------------------  
i. Estabilização do montante mensal fixo em 25 pontos percentuais do valor actualmente em 
vigor para o Município. -------------------------------------------------------------------------------------  
ii. Liquidação da quantia de 200,00 € (duzentos euros) por cada candidatura efectivamente 
entrada no sistema FAME do Município. ----------------------------------------------------------------  
iii. Pagamento adicional mensal de mais 25 pontos percentuais, havendo candidaturas 
efectivamente aprovadas. ----------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com proposta apresentada pela ADRAL, em ofício ref.ª 
2010/1198, anexo ao processo. ----------------------------------------------------------------------------  
2 - De acordo com o exposto em informação n.º 362/GAE/DDET/2010, anexa ao processo. ---  
3 - De acordo com o Protocolo Financeiro e de Cooperação do Fundo de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas do Concelho de Santiago do Cacém, celebrado em 20 de Novembro de 
2006. 
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 pela Senhora Vice-
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas 10 horas.--------------------------------------------------------------------------------------   

 
A Vice-Presidente da Câmara Municipal 

 
__________________________________________ 

 
O Secretário da Reunião 

 
__________________________________________ 


