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07 de Abril
Protocolo de Cooperação entre o 

Provedor de Justiça e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses 
– proposta de adesão do Município 
de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a adesão do Município de Santiago 
do Cacém ao Protocolo de Coopera-
ção entre o Provedor de Justiça e a 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, com vista à concretiza-
ção das seguintes acções:

a) Divulgação da missão e atribui-
ções do Provedor de Justiça;

b) Disponibilização aos munícipes 
dos meios informáticos adequados e 
do acesso gratuito ao sitio na Internet 
em http://www.provedor-jus.pt/, de 
modo a que estes possam exercer o 
direito de queixa;

c) Assistência no preenchimento do 
formulário da queixa, sempre que tal 
for solicitado pelo interessado, com 
entrega do comprovativo da sua apre-
sentação.

NEGDAL – Núcleo de Exposição, 
Gestão e Desenvolvimento do Lito-
ral Alentejano, Lda - Concessão de 
suprimentos

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a concessão de suprimentos à 
NEGDAL, no montante de 86.500€, 
não remunerados e por prazo não infe-
rior a um ano.

Abertura de Concurso Público 
para Adjudicação de quatro salas na 

antiga Escola Primária de Santiago 
do Cacém

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de Concurso Público 
para cedência de quatro salas na 
antiga escola primária de Santiago do 
Cacém, sita na Av. D. Nuno Álvares 
Pereira em Santiago do Cacém para 
instalação de um equipamento desti-
nado a Jardim-de-infância.

Reabilitação da E.M. 526 em Alva-
lade – Revisão de Preços Provisória 
e Conta Final

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o cálculo da revisão de preços pro-
visória no valor de 73.717,11€ acres-
cido de IVA (4.423,03€), que perfaz 
um total de 78.140,14€.

Requalificação dos Eixos Urba-
nos Estruturantes - Ligação Pedonal 
(Bairro das Torres) - Suspensão dos 
trabalhos

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a suspensão dos trabalhos da 
Ligação Pedonal – Bairro das Torres 
inserida na empreitada de Requalifica-
ção dos Eixos Urbanos Estruturantes 
pelo período de 60 dias.

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

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de procedimento con-
cursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocu-
pado no mapa de pessoal, em regime 

de contrato por tempo indeterminado, 
na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Mecânico), para a acti-
vidade de manutenção de frota, na 
Divisão de Obras Municipais e Equi-
pamentos.

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

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de procedimento con-
cursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocu-
pado no mapa de pessoal, em regime 
de contrato por tempo indeterminado, 
na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Operador de Estações 
Elevatórias), para a actividade de Des-
porto, na Divisão de Cultura e Des-
porto.

Concurso Público para Construção 
das Novas Instalações Oficinais na 
ZIL – Santiago do Cacém – 1ª Pror-
rogação de prazo para apresentação 
das propostas 

Aprovação da prorrogação de prazo 
para apresentação das propostas pelo 
período de 25 dias a contar da data 
de envio do aviso para publicação em 
Diário da Republica, respectivo aviso 
de prorrogação e aditamento ao pro-
grama de procedimento.

Venda de Resina de pinhais pro-
priedade do Município

A Câmara Municipal deliberou 
adjudicar ao Senhor Jorge da Costa 

Lameiro, pelo valor de 0,58€ (cin-
quenta e oito cêntimos), por cada bica 
e nas restantes condições do con-
curso.

MÉDOC – Sociedade de Constru-
ções, Limitada. - Obras de Urbani-
zação Inacabadas – accionar caução 
prestada sob forma de garantia ban-
cária

Face à não conclusão das obras de 
urbanização assumidas pelo titular do 
alvará, propõe-se que a garantia ban-
cária n.º D. 19165 emitida pelo Banco 
Internacional de Crédito no valor de 
124.335,80€, seja accionada por 
forma a executar-se coercivamente os 
trabalhos de infra-estruturas em falta, 
acautelando deste modo os interesses 
de terceiros adquirentes das fracções 
autónomas erigidas nos lotes 1, 9 e 11, 
bem como a salvaguarda da qualidade 
do meio urbano e ambiente.

Propõe-se que seja, também, accio-
nada a garantia n.º D.18449 (emitida 
pela mesma entidade bancária) no 
valor de 7.500€, como penalidade por 
incumprimento do prazo de 32 meses 
(a contar da data de adjudicação do 
lote - 14/09/2004), previsto para con-
clusão das obras de infra-estruturas. 
Este valor considera-se perdido a favor 
do Município de Santiago do Cacém, 
cfr. pontos 6 d),  8.1 e 8.2 b) das Con-
dições Especiais da Hasta Pública do 
Loteamento.

CHESANDRÉ – Cooperativa de Habi-
tação e Construção Económica, C.R.L. 
- Cancelamento Cláusula da reversão 
– Lotes n.ºs 18, 19, 20, 21 e 22
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A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar o cancelamento da cláusula de 
reversão constituída sobre os lotes n.º 
18, 19, 20, 21 e 22, sitos no Lotea-
mento Municipal da Chesandré, des-
critos na Conservatória do Registo Pre-
dial sob as fichas n.º 2702/19950421, 
2703/19950421, 2704/19950421, 
2705/19950421 e 2706/19950421, 
da freguesia de Santo André.

Redução da garantia bancária n.º 
72005610638 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Costa Azul CRL

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a redução da garantia ban-
cária n.º 72005610638 da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul 
CRL, referente à execução das infra-
-estruturas urbanísticas no Lotea-
mento da Courela das Figueiras do 
Cabeço – Aldeia de Santo André, cujo 
valor inicial era de 236.100€ e que por 
deliberação de Câmara de 24.06.2010 
foi reduzido para 135.400€, ficando 
agora cativos 35.750€.

Sidónio Leal Neves - Doação peças 
de artesanato

A Câmara Municipal deliberou aceitar 
e agradecer ao doador acima indicado, 
a doação efectuada à Câmara Munici-
pal de Santiago do Cacém, nomeada-
mente ao Museu do Trabalho Rural, 
aquando da realização de uma Mostra 
de Artesanato no referido equipamento.

14 de Abril
Relatório da Evolução Orçamental 

do Município
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do Relatório da Evolução 
orçamental do Município do 1º trimes-
tre de 2011, da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém.

Documentos de prestação de 
contas de 2010

A Câmara Municipal deliberou aprovar 
os Documentos de Prestação de Contas 
(Balanço, Demonstração de Resulta-
dos, Mapas de Execução Orçamental, 
Anexos às Demonstrações Financeiras 
e Relatório de Gestão relativos a 2010, 
elaborados nos termos previstos no 
Plano Oficial de Contabilidade das Autar-
quias Locais, publicado em anexo ao 
Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de Feve-
reiro. E submeter à apreciação e votação 
da Assembleia Municipal.

Concurso Público para Construção 
das Novas Instalações Oficinais na 
ZIL – Santiago do Cacém – Lista de 
Erros e Omissões Aceite

Aprovação do aditamento ao pro-
grama de procedimento e caderno de 
encargos.

Aprovação da lista de erros e omis-
sões aceite, respectivo mapa de quan-
tidades finais a colocar a concurso, 
esclarecimentos à lista de erros e omis-
sões e correcção ao desenho nº 8.

Aprovação do orçamento devida-
mente rectificado.

Aprovação da alteração ao valor 
base, decorrente da modificação ao 
mapa de quantidades, sendo o novo 
preço base de 300.600€, acrescido 
de IVA (18.036€) que perfaz um total 
de 318.636€.

Abertura de hasta pública para 
venda de prédio urbano

A Câmara Municipal deliberou adju-
dicar ao Senhor Luís Manuel Ferrão 
Ribeiro da Silva por 10.500€ e nas 
restantes condições da hasta pública, 
o prédio sito na rua Gago Coutinho, nº 
4, inscrito na matriz predial sob o artº 
1 348º e descrito na conservatória do 
registo predial sob o nº 00239/240985 
da Freguesia de Santiago do Cacém.

Acção Social Escolar – 2010/2011 
- Auxílios Económicos: Livros, Mate-
rial Escolar e Apoio Alimentar – 
Agrupamento de Escolas de Cercal 
do Alentejo e de Santo André

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir o escalão e respectiva comparti-
cipação (alimentação e material esco-
lar) à aluna do 1º Ciclo, relativo ao 
novo pedido. E transferir para os Agru-
pamentos, na sequência das reformas 
e do novo pedido, atrás previstos, as 
verbas para material escolar, destina-
das aos alunos carenciados – escalão 
A, a saber: Agrupamento de Escolas 
Cercal do Alentejo 25€ e Agrupamento 
de Escolas de Santo André 25€, sendo 
o valor total de 50€.

Comemorações do 25 de Abril
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do programa e da respectiva 
estimativa de custos.

Plano de Transporte Escolar para o 
Ano Lectivo 2011/2012 – Aprovação

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Plano de Transporte Escolar para 
o ano lectivo 2011/2012. e desenca-
dear o processo conducente à con-
tratação de serviços para assegurar 
os circuitos especiais de transporte 
escolar para o ano lectivo 2011/2012. 

Sociedade Recreativa Filarmónica 
União Artística - Isenção de taxas

A Câmara Municipal deliberou 
apoiar a realização de iniciativa – 

Karaoke para convívio dos sócios, a 
promover no dia 16 de Abril de 2011, 
através da isenção do pagamento de 
taxas (nº 2 do Regulamento Municipal 
de Taxas), no valor de 8,01 euros de 
Licenciamento de recinto de diversão 
provisória e 13,81 euros de Licencia-
mento de ruído – Total 21, 82 euros.

TEMPLANO – Sociedade Imobiliá-
ria Limitada. - Libertação da garan-
tia bancária n.º 320.020588984 do 
Banco Comercial Português

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a recepção definitiva das obras 
de urbanização do Loteamento da 
Quinta Nova da Ribeira da Ponte e a 
libertação da garantia bancária n.º 
320.020588984 do Banco Comercial 
Português, no valor de 38.063,27€, 
mantendo-se cativa a garantia ban-
cária n.º 125.02-0902123 do Millen-
nium-bcp, referente aos trabalhos da 
extensão da rede pluvial entre o limite 
do loteamento – caixa 10 – e a linha de 
água ainda por executar.

Aprovação da minuta do con-
trato para a execução de obras de 
infra-estruturas, a celebrar entre o 
Município de Santiago do Cacém e 
a empresa Dois Mil e Oitenta, Socie-
dade Imobiliária Lda., bem como 
o valor da caução (sob forma de 
garantia bancária) para assegurar a 
boa e regular execução das referidas 
obras

Aprovação da minuta do contrato 
para execução das obras de infra-
-estruturas necessárias à viabilização 
do deferimento do pedido de licencia-
mento, requerido pela empresa Dois 
Mil e Oitenta, Sociedade Imobiliária, 
Lda. O processo de licenciamento 
reporta-se a um projecto de alterações 
e ampliação, para remodelação do 
empreendimento turístico denominado 
“Hotelagoa” composto por três pisos 
acima da cota de soleira e um piso 
em cave, nos prédios sitos em Costa 
de Santo André, inscritos na matriz 
predial urbana sob os artigos 843º, 
2740º, 2741º, descritos na Conser-
vatória do Registo predial sob os n.ºs 
1121, 1225 e 1226, respectivamente, 
da freguesia de Santo André.

Cedência por arrendamento de um 
espaço destinado à instalação de um 
estabelecimento de restauração e/
ou bebidas. 

A Câmara Municipal deliberou adju-
dicar a cedência por arrendamento 
de um espaço de Restauração e/ou 
Bebidas, sito no Mercado Municipal 
em Santiago do Cacém, ao senhor 
Nuno Miguel de Campos Guerreiro 

dos Santos, pelo valor de 100€, a que 
acrescerá o Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor.

Revogação das deliberações 
camarárias de 14-06-2007 e 13-03-
2008 e Atribuição do lote nº 6 da ZIL, 
Exp. IV de Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou revo-
gar as deliberações camarárias de 14 
de Junho de 2007 e 13 de Março de 
2008.

E aprovar a cedência do lote nº 
6, sito na Zona de Industria Ligeira, 
Expansão IV, inscrito na matriz sob o 
Artigo 4 689º, e descrito na CRP de 
Santiago do Cacém sob a ficha nº 
2865, da freguesia de Santo André à 
empresa José Jordão, Lda., para exer-
cer a actividade de gases e material de 
soldadura.

Boletim Municipal – Redução de 
Custos - Reformulação da Proposta 
Denominada: Boletim Municipal – 
Mudança de Formato

A Câmara Municipal deliberou rejei-
tar a constituição de um grupo interno 
de trabalho, a designar pelo Presidente, 
com a finalidade de, num prazo razoá-
vel a determinar pelo mesmo no início 
da atribuição da tarefa, encontrar a 
melhor solução para a edição do Bole-
tim Municipal reduzindo ao máximo 
o seu custo. A proposta a apresentar 
não terá que implicar necessariamente 
alterações no actual formato. O objec-
tivo central será conseguir a máxima 
redução possível de custos, indepen-
dentemente do formato, garantindo a 
informação dos munícipes sobre as 
actividades municipais.

21 de Abril
Federação Portuguesa de Natação 

- Agradecimento
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do ofício da Federação Portu-
guesa de Natação a agradecer o apoio 
e colaboração prestados pela Câmara 
Municipal durante o ano de 2010.

Requalificação e Recuperação 
do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém – Prorrogação de Prazo de 
Execução da Obra

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a prorrogação legal pelo período 
de 21 dias, com início em 22-04-2011 
e fim em 15-05-2011.

Acção Social Escolar – 2010/2011 
- Auxílios Económicos: Material Esco-
lar e Apoio Alimentar – Agrupamento 
de Escolas de Santiago do Cacém
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A Câmara Municipal deliberou atri-
buir o escalão e respectiva comparti-
cipação (alimentação e material esco-
lar) a uma criança do Pré-Escolar.

E transferir para o Agrupamento de 
Escolas, na sequência do novo pedido, 
atrás previsto, a verba para material 
escolar, destinada à criança carenciada 
– escalão A, a saber: Agrupamento de 
Escolas de Santiago do Cacém 25€, 
sendo o valor total de 25€.

Doações à Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca – Santiago do 
Cacém, mês de Outubro, no ano de 2010

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar as doações. E agradecer aos doa-
dores os documentos oferecidos à 
Biblioteca Municipal de Santiago do 
Cacém: Carla Maia de Andrade (55 
monografias), Luís Jorge Mendes 
Cordeiro (24 monografias), Margarida 
Fonseca Santos (83 monografias).

Doações à Biblioteca Municipal 
Manuel José “do Tojal” – Santo 
André, mês de Março, no ano de 
2011

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar as doações. E agradecer aos doa-
dores os documentos oferecidos à 
Biblioteca Municipal de Santo André: 
Francisco Neves Pereira (1 monogra-
fia), Ana Maria Nobre Viegas Coelho 
(4 monografias), António José Gon-
çalves (1 monografia), Paula Lázaro 
Paulino (11 monografias), Biblioteca 
Municipal José Saramago de Odemira 
(1 monografia), Dinalivro – Distribui-
dora Nacional (1 monografia).

OS KOTAS BIKE TEAM - Transfe-
rência de verba para os Kotas Bike 
Team

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 150€ para os Kotas Bike Team, 
como apoio aos encargos resultantes 
da organização da 2ª Maratona de BTT 
“Na Rota do Casqueiro”.

Associação de Moradores do 
Salão Comunitário da Sonega - Isen-
ção de taxas

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a realização de iniciativa – Baile, a 
promover no dia 25 de Abril de 2011, 
integrado nas Comemorações do 25 
de Abril, através da isenção do paga-
mento de taxas (nº 2 do regulamento 
Municipal de Taxas), no valor de 8,01€ 
de Licenciamento de Recinto de Diver-
são Provisória e 13,81€ de Licencia-
mento de Ruído – Total 21,82€.

Santiagro 2011 – XXIV Feira Agro-
-pecuária e do Cavalo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o preço dos convites adquiridos 
pelos expositores e previstos no nº3 
da Clausula 10ª do Contrato de Cedên-
cia de Espaços de Exposição, no valor 
de – 2€ (cada) (IVA incluído).

Lote n.º 5 da Zona de Indústria 
Ligeira em Alvalade

A Câmara Municipal deliberou revo-
gar a deliberação camarária de 23 de 
Outubro de 2008.

E accionar a Cláusula de Reserva de 
Propriedade. O Município procederá 
ao reembolso do valor do lote, pago 
pelo adquirente, deduzido de 1/3, que 
perfaz o valor de 5.286,29€.

Recepção Provisória das obras de 
urbanização referentes ao loteamento 
n.º 23/2008, em nome de José Fran-
cisco Nunes, sito em Castanheirinha – 
Cercal do Alentejo e redução da garan-
tia bancária

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a recepção provisória das obras 
de urbanização, ficando cativo 10% 
do valor total da garantia bancária n.º 
72005681961 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL 
a que corresponde 4.915€, valor que 
será libertado aquando da recepção 
definitiva.

Alteração de pormenor ao Lotea-
mento Municipal nº 08/2008, reque-
rida por José Gonçalves

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alteração de pormenor ao lote-
amento municipal nº 08/2008, reque-
rida por José Gonçalves, lotes 4, 5 e 
8 - Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal do Alentejo – 
Expansão II – Cercal do Alentejo, que 
consiste na anexação dos lotes nºs 4, 
5 e 8, atribuindo-lhe a denominação 
de lote nº 4 e eliminando os lotes nºs 
5 e 8.

Tratando-se apenas de uma anexa-
ção de lotes, as restantes prescrições 
do loteamento manter-se-ão inaltera-
das. 

Prestação de Cuidados de Saúde 
na Área do Município de Santiago do 
Cacém e da SubRegião do Alentejo 
Litoral

Deliberou rejeitar que a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém, no 
âmbito do órgão executivo da CIMAL, 
diligencie para que esta, com a parti-
cipação activa de todos os membros 
daquele órgão, junto das entidades 
competentes em razão da matéria e 
com recurso ao seu mais alto nível 
se necessário for, procure saber qual 
a situação que se perspectiva para o 
futuro próximo em cada Município 

logo em toda a região, relativamente 
à prestação de cuidados de saúde, 
designadamente:

- Se as alegadas aposentações vão, 
ou não, afectar a prestação de cuida-
dos de saúde na região e, em caso 
afirmativo, em que medida e em que 
locais em concreto tal acontecerá.

- Perante a inevitabilidade de tal 
acontecer quais as medidas que estão 
a ser preparadas para implementação 
na sub-região por forma a atenuar as 
dificuldades que se prendem com a 
situação criada.

Da presente deliberação deverá ser 
dado conhecimento à Assembleia 
Municipal de Santiago do Cacém e à 
Assembleia Intermunicipal da CIMAL.

Instituição do Conselho Municipal 
de Juventude

Deliberou rejeitar que a Câmara 
Municipal, de forma célere, proceda à 
instalação do conselho municipal de 
juventude, nos termos da lei nº8/2009, 
de 18 de Fevereiro que neste momento 
viola, passando a facultar aos jovens 
a representação institucional de que 
ainda não dispõem e a que legalmente 
têm direito.

28 de Abril
Associação dos Bombeiros Volun-

tários de Cercal do Alentejo - Trans-
ferência de verba relativa ao paga-
mento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 2.681,29€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Cercal 
do Alentejo.

Por ser prática da Câmara Municipal 
apoias as Associações de Bombeiros, 
nomeadamente, através de apoios 
financeiros para pagamento de segu-
ros.

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

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de procedimento con-
cursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocu-
pado no mapa de pessoal, em regime 
de contrato por tempo indeterminado, 
na carreira/categoria de Técnico Supe-
rior (Sociologia), para a actividade de 
Educação, na Divisão de Educação, 
Acção Social e Saúde.

E autorizar o recrutamento de tra-
balhadores com relação jurídica de 

emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida, em caso de 
impossibilidade de ocupação do posto 
de trabalho por trabalhador com rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida.

Recrutamento para ocupação de 
três postos de trabalho, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal, 
em regime de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar o recrutamento para ocupação 
de três postos de trabalho, previstos 
e não ocupado no mapa de pessoal, 
na Divisão de Educação, Acção Social 
e Saúde, em regime de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, na 
carreira/categoria de Assistente Ope-
racional, para a actividade de Educa-
ção.

 - Através da utilização da reserva de 
recrutamento;

 - E em caso de impossibilidade de 
ocupação de todos ou de alguns dos 
postos de trabalho por trabalhado-
res com relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, por 
trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previa-
mente estabelecida.

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

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de procedimento con-
cursal comum para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocu-
pado no mapa de pessoal, em regime 
de contrato por tempo indeterminado, 
na carreira/categoria de Assistente 
Operacional (Pedreiro), para a activi-
dade de Construção Civil, na Divisão 
de Serviços Urbanos.

E autorizar o recrutamento de tra-
balhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida, em caso de 
impossibilidade de ocupação do posto 
de trabalho por trabalhador com rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida.

Obras na Habitação – Substituição 
de cobertura

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a obra de substituição da cobertura da 
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habitação do Sr. Jorge Turíbio Coelho, 
até ao montante global de 1.441,39€.

É urgente a substituição da cober-
tura da habitação em questão, por se 
encontrar em muito mau estado.

Facilitação do Acesso Físico aos 
Edifícios Municipais, por Parte de 
Cidadãos com Deficiência Motora

Deliberou que a Câmara Munici-
pal de Santiago do Cacém identifique 
todos os edifícios propriedade do 
Município que careçam de eliminação 
de barreiras arquitectónicas:

- Que na sequência dessa identifi-
cação se quantifiquem os recursos 
necessários a disponibilizar para cor-
rigir as situações anómalas;

- Que se proceda às necessárias 
alterações orçamentais para libertar 
alguma verba a somar aos restantes 
recursos disponíveis com a finalidade 
de se começar a intervir;

- Que, em função dos recursos dis-
ponibilizados, se proceda a uma hierar-
quização das prioridades de interven-
ção, em função, designadamente do 
grau de afluência a cada edifício, com 
o fim de, progressivamente e a médio 
prazo, o problema ser solucionado.

05 de Maio
Requalificação Urbana dos Bairros 

da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol
Aprovação da actualização ao plano 

de trabalhos, plano de mão-de-obra 
e equipamento e cronograma finan-
ceiro apresentado pelo empreiteiro, 
GUEDOL – Engenharia S.A., para a 
execução da obra em referência.

Requalificação Urbana dos Bairros 
da Atalaia, Azul e Pôr-do-Sol

Aprovação da troca de material do 
pavimento previsto para a Rua da 
Atalaia e Rua dos Pioneiros nomeada-
mente, a substituição das lajetas em 
betão 60cm x 40cm x 5cm por pavê 
rectangular em betão 20cm x 10cm x 
8cm, bem como a respectiva altera-
ção ao contrato conforme auto.

Requalificação e Recuperação 
do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém - Suspensão parcial dos tra-
balhos

Ratificação do acto administra-
tivo praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de 28-04-2011, 
para aprovar a suspensão parcial dos 
trabalhos da empreitada de Requa-
lificação e Recuperação do Centro 
Histórico de Santiago do Cacém, pelo 
período de 22 dias, de 18/04/2011 a 
09/05/2011.

Doação de parcela de terreno des-
tinada ao alargamento e qualificação 
da E.M. 550 / Estrada das Ruínas de 
Miróbriga

Deliberou aprovar que a Câmara 
Municipal aceite a doação da parcela 
de terreno abaixo indicada, a efec-
tuar pelos respectivos proprietários, a 
desanexar do seu prédio, para integra-
ção no domínio público municipal com 
vista ao alargamento e qualificação da 
E.M. 550.

Que, à referida parcela, seja atri-
buído o valor indicado, apurado em 
função da proporção do valor patrimo-
nial do prédio, utilizado pelo Serviço 
de Finanças para tributação em IMT 
no ano de 2010.

Que em todos os casos em que 
existem vedações, muros, infra-estru-
turas de saneamento, abastecimento 
ou acessos privados nas parcelas 
de terreno objecto de doação – fique 
a cargo do Município de Santiago do 
Cacém a sua reposição, no âmbito da 
intervenção municipal da Qualificação 
da E.M. 550.

Protocolo – Plano Tecnológico da 
Educação

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Minuta de Protocolo de parceria 
entre a CIMAL e os Municípios de 
Grândola, Santiago do Cacém, Sines 
e Odemira no âmbito da candidatura 
Economia Digital e Sociedade do 
Conhecimento – Centros Escolares do 
Alentejo Litoral, aprovada em reunião 
do Conselho Executivo da CIMAL de 
19 de Janeiro de 2011.

Venda à consignação do livro – 
Diário de Viagem: Sete Colinas, Sete 
Desenhadores, de Eduardo Salavisa, 
da editoral Quimera

Deliberou aprovar a venda à con-
signação do livro supramencionado, 
por ocasião da realização do encontro 
Urbansketchers – Portugal, dia 7 de 
Maio, em Santiago do Cacém, pelo 
custo unitário de 18,50€ (IVA inclu-
ído).

Projecto das Instalações AVAC 
para o edifício Sede do Município

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o projecto e a abertura de procedi-
mento com vista à concretização das 
instalações AVAC (Climatização).

Redução da garantia bancária n.º 
72005291407 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Costa Azul, C:R:L 
para o valor de 49.081,04€

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a redução da garantia bancária n.º 
72005291407 da Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo da Costa Azul, C.R.L. 
referente à execução das infra-estru-
turas urbanísticas no loteamento do 
Pinheiro da Carapinha, cujo valor ini-
cial era de 140.200€, ficando cativo o 
valor de 49.081,04€.

Reversão do lote de terreno em 
Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder à reversão do lote de terreno 
com a área de 6.671,69 m2, sito em 
Vila Nova de Santo André, inscrito na 
matriz sob o artigo 2 761º, e descrito 
na Conservatória do Registo Predial 
de Santiago do Cacém, sob a ficha n.º 
650/061189, da freguesia de Santo 
André, cedido em direito de superfície 
pelo ex Gabinete da Área de Sines, e 
titulado por escritura de cessão do 
direito de superfície lavrada em 5 de 
Junho de 1989, à Fabrica da Igreja do 
Vicariato Paroquial de Santa Maria, 
actualmente designada por Fábrica da 
Igreja Paroquial de Santa Maria.

Índice Sintético de Desenvolvi-
mento Regional – Resultados de 
2008

A Câmara Municipal deliberou que 
o nosso Município, junto das mais 
diversas instituições cuja actividade 
se relacione directa ou indirectamente 
com as matérias em causa, manifeste 
a sua preocupação, bem como o seu 
empenho para que seja alterada a situ-
ação global em que a Sub-Região se 
encontra, em termos de ISDR;

- Que o nosso Município torne a 
colocar a questão na Rede Social e na 
Plataforma Supra Concelhia do Alen-
tejo Litoral, alertando para a posição 
que a Sub-região continua a ocupar na 
variável da coesão e para a necessi-
dade de se fazer melhor;

- Que o nosso Município enquanto 
membro da CIMAL sugira no respec-
tivo órgão executivo que esta Comuni-
dade procure saber junto do Ministério 
da Saúde, quais as consequências 
negativas para a saúde pública que 
este considera existirem, por via da má 
qualidade ambiental na Sub-Região e, 
em seu entender, o que deve e pode 
ser feito para melhorar a situação.

Dos resultados destas iniciativas 
deverá ser dado conhecimento a todos 
os membros deste órgão executivo 
municipal.

12 de Maio
Associação Nacional Municípios 

Portugueses - Transferência de 
competências na área da Educação, 
Contratos de Execução

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da circular nº 72/2011 de 27 
de Abril da Associação Nacional Muni-
cípios Portugueses relativamente ao 
assunto em epígrafe.

AMAGRA – Associação de Muni-
cípios Alentejanos para a Gestão 
Regional do Ambiente - Relatório e 
Contas

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do Relatório e Contas da 
AMAGRA relativo ao ano de 2010, o 
qual foi aprovado pelo Conselho Direc-
tivo em 18/03/2011 e pela Assembleia 
Intermunicipal em 11/04/2011.

AMAGRA – Associação de Muni-
cípios para a Gestão Regional do 
Ambiente

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no mon-
tante de 20.000€, relativa à responsa-
bilidade deste Município em transfe-
rências de capital para a Ambilital.

Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Santo André 
- Transferência de verba relativa ao 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 3.626,71€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Santo André.

Por ser prática da Câmara Municipal 
apoiar as Associações de Bombeiros, 
nomeadamente, através de apoios 
financeiros para pagamento de segu-
ros.

Cedência por arrendamento de um 
espaço destinado à instalação de um 
Jardim-de-infância

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o relatório de análise das propos-
tas, elaborado pelo Júri do Concurso.

E adjudicar a cedência por arren-
damento de quatro salas destinadas 
a um Jardim de Infância, sitas na 
antiga Escola Primária de Santiago 
do Cacém, a “O Sabichão” J. Infância 
Lda., pelo valor de 100€, a que acres-
cerá o Imposto sobre o Valor Acres-
centado, à taxa legal em vigor.

Procedimento concursal para 
recrutamento de postos de trabalho 
na carreira/categoria de assistente 
técnico (analista de laboratório), em 
regime de contrato por tempo inde-
terminado

Na sequência da abertura do pro-
cedimento concursal para ocupação 
de dois postos de trabalho na car-
reira/categoria de assistente técnico 
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(analista de laboratório) em regime 
de contrato por tempo indeterminado 
deliberou-se proceder apenas ao 
recrutamento de um posto de trabalho.

Requalificação e Recuperação 
do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém - Suspensão parcial dos tra-
balhos e Prorrogação de prazo da 
obra

Deliberou ratificar o acto adminis-
trativo praticado pelo Presidente da 
Câmara Municipal de 09-05-2011, 
para aprovar a suspensão parcial dos 
trabalhos da empreitada de Requa-
lificação e Recuperação do Centro 
Histórico de Santiago do Cacém, pelo 
período de 11 dias, de 10/05/2011 a 
20/05/2011 e prorrogação de prazo da 
empreitada por um período de 15 dias, 
de 16-05-2011 a 30-05-2011.

Carnaval das Escolas / 2011 – 
Transferência de verbas para os Jar-
dins-de-infância e Escolas Básicas 
do 1º Ciclo participantes nos desfiles 
de Carnaval das Escolas 2011

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir para o Agrupamento Vertical de 
Escolas do Cercal do Alentejo uma 
verba no valor de 274€.

Oferta de Folares da Páscoa – 
2011

A Câmara Municipal tomou conheci-
mento da oferta de folares, na quadra 
da Páscoa, a todas as Instituições de 
Reformados do Município de Santiago 
do Cacém, com valor de 1.188€, com 
IVA incluído.

A Iniciativa teve como objectivo, 
apoiar as instituições de reformados 
do Município de Santiago do Cacém 
na celebração da quadra da Páscoa.

Revogar a atribuição dos lotes nº 
6, 7 e 9 do Parque Empresarial do 
Cercal, Expansão II

Deliberou revogar a deliberação 
camarária de 17 de Fevereiro de 2011 
em que foi aprovada a atribuição dos 
lotes nº 6, 7 e 9 sito no Loteamento 
Municipal do Parque Empresarial do 
Cercal, à Tecnomira – Comércio de 
Máquinas Agrícolas e Industriais, Lda.

INSTITUTO PIAGET – Cooperativa 
para o Desenvolvimento Humano, 
Integral e Ecológico, CRL - Alteração 
ao Contrato de Direito de Superfície

A Câmara Municipal deliberou recti-
ficar o ponto 1 da deliberação cama-
rária de 21 de Outubro de 2010, pas-
sando este a ter a seguinte redacção:

- Aprovar a alteração das cláusula 
segunda e décima do Documento 
Complementar anexo à Escritura de 

Constituição do Direito de Superfície 
celebrado entre o Município de San-
tiago do Cacém e o Instituto Piaget 
em onze de Janeiro de dois mil e 
um, relativa à cedência de duas par-
celas de terreno, actualmente des-
critas na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob as 
fichas 3616/300101, 3617/300101 
e 4203/20090402, da freguesia de 
Santo André.

A ESPIGA – COOPERATIVA DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL. - 
Contrato de Arrendamento – Edifício 
da antiga Central Eléctrica

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a cedência, por arrendamento, do 
prédio urbano sito nas Romeirinhas, 
inscrito na matriz sob o artigo 3 280º 
da freguesia de Santiago do Cacém, à 
associação “A ESPIGA – COOPERA-
TIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, 
CRL.”

E aprovar a minuta do Contrato de 
Arrendamento.

Redução do Prazo Médio de Paga-
mento

Deliberou rejeitar que se determine 
aos serviços municipais competentes 
em razão da matéria, a elaboração de 
um Plano Plurianual de Redução do 
Prazo Médio de Pagamento, a subme-
ter ao Executivo Municipal, de modo a 
cumprir os objectivos estipulados na 
RCM N.º 34/2008, através da redução 
da dívida de curto prazo a fornecedo-
res.

19 de Maio
Amândio da Fonseca - Agenda Cul-

tural Maio/Junho
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do email enviado pelo Admi-
nistrador Executivo do Grupo Egor 
– Pessoas e Negócios, Dr. Amândio 
da Fonseca, a felicitar a Câmara Muni-
cipal pela programação constante 
na Agenda Cultural de Maio e Junho 
2011.

CIMAL – Comunidade Intermuni-
cipal Alentejo Litoral - Relatório e 
Contas 2010

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do Relatório e Contas da 
CIMAL relativo ao ano de 2010, o qual 
foi aprovado pelo Conselho Executivo 
em 06/04/2011 e pela Assembleia 
Intermunicipal em 19/04/2011.

Candidatura da Operação Santiago 
do Cacém:” Cidade d´ Escrita”

A Câmara Municipal deliberou apro-

var a “Operação Santiago do Cacém: 
CIDADE D´ESCRITA”.

Requalificação e Recuperação 
do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém – Revisão de Preços Provi-
sória

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o cálculo da revisão de preços pro-
visória no valor total de 38.652,61€ 
acrescido de IVA (2.319,16€), que 
perfaz um total de 40.971,77€.

Associação Jovem de Festas da 
Cruz de João Mendes - Transferên-
cia de verba

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 2.500€ 
para a Associação Jovens de Festas 
da Cruz de João Mendes destinada a 
apoiar as obras de melhoria da sede 
da Associação.

Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Alvalade 
- Transferência de verba relativa ao 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 6.791,64€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Alvalade.

Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Santo André 
- Transferência de verba relativa ao 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 1.388,50€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Santo André.

Projecto de Reabilitação Urbana 
de São Francisco da Serra – Sector 
B – Projecto de Execução

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o projecto de execução para a rea-
bilitação Urbana de São Francisco da 
Serra, constituído por Peças Escritas, 
Peças Desenhadas, Projecto de Infra-
-estruturas Eléctricas e Projecto de 
Infra-estruturas Telefónicas.

Doações ao Serviço Municipal de 
Bibliotecas e Arquivo, nos meses de 
Março e Abril, no ano de 2011

Deliberou aceitar as doações e 
agradecer aos doadores os documen-
tos oferecidos à Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca – Hortênsia Maria 
Manuel (29 monografias), Cláudia 
Carril (20 monografias) e à Biblio-
teca Municipal Manuel “do Tojal” – 
Sérgio Calos (2 jogos Juvenis), Joana 

d´Almeida (1 monografia), José d` 
Encarnação (6 monografias).

Grupo de Cantares Regionais “Os 
Amantes do Alentejo” - Transferên-
cia de verba

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba de 800€ para o Grupo 
de Cantares Regionais Amantes do 
Alentejo destinada a apoiar as activi-
dades e deslocações realizadas em 
2010.

Transferência de verba para o 
Juventude Atlético Clube

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no valor 
de 7.500€ para o Juventude Atlético 
Clube, para apoio na conservação e 
manutenção do seu Pavilhão.

Acção Social Escolar 2010/2011 
– Fornecimento de refeições por 
outras entidades: apoio alimentar 
a crianças e alunos da educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico – Associação de Apoio e 
Desenvolvimento Integrado de Ermi-
das-sado: preço por refeição

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação de Câmara de 
02/12/2010 no seu número 3 (valor da 
comparticipação da Câmara Municipal 
nas refeições escolares fornecidas 
pela AADIES aos alunos da Escola 
Básica de Ermidas Sado).

E que o valor da comparticipação da 
Câmara Municipal seja de 4€ para o 
escalão A, 3,27€ para o escalão B e 
2,54€ para o não carenciado.

E que o valor referido no número 
2 tenha efeitos retroactivos a 17 de 
Janeiro de 2011.

Protocolo de colaboração entre o 
Município de Santiago do Cacém, 
a Freguesia de S. Domingos e a 
Empresa JMV, Turismo Cultural, Lda.

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Protocolo de colaboração entre 
o Município de Santiago do Cacém, a 
Junta de Freguesia de S. Domingos e a 
Empresa JMV, Turismo Cultural, Lda.

Pedido de pagamento em presta-
ções da factura/recibo de água nº 
21563 referente ao mês de Março de 
2011 em nome de Juventude Atlético 
Club

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em duas prestações 
da factura/recibo de água nº 21563 
referente ao mês de Março de 2011, 
conforme informação anexa e o reque-
rido pelo munícipe.

Pedido de pagamento em presta-
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ções da factura/recibo de água nº 
23918 referente ao mês de Março de 
2011 em nome de Agostinho Florên-
cio da Silva

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em cinco prestações 
da factura/recibo de água nº 23918 
referente ao mês de Março de 2011, 
conforme informação anexa e o reque-
rido pelo munícipe.

Pedido de pagamento em presta-
ções da factura/recibo de água nº 
1664 referente ao mês de Fevereiro 
de 2011 em nome de Jorge Manuel 
Coelho Francisco

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar o pagamento em cinco pres-
tações da factura/recibo de água nº 
1664 referente ao mês de Fevereiro de 
2011, conforme informação anexa e o 
requerido pelo munícipe.

Pedido de pagamento em pres-
tações da factura/recibo de água 
nº 4687784 referente ao mês de 
Dezembro de 2010 em nome de 
António Pereira Candeias

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em seis prestações 
da factura/recibo de água nº 4687784 
referente ao mês de Dezembro de 
2010, conforme informação anexa e o 
requerido pelo munícipe.

MANUEL FRIEZA & IRMÃO. Lda. - 
Aprovar o pagamento de taxas urba-
nísticas para emissão de alvará de 
construção em 12 prestações men-
sais e o seguro-caução para garantir 
o cumprimento do pagamento das 
mesmas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento de 33.190,65€ de 
taxas urbanísticas referentes à emissão 
do alvará de construção do processo 
de licenciamento n.º160/2010, em 12 
prestações mensais, acrescidas de 
juros de mora à taxa legal fixada para 
2011 em 6,351%, conforme plano de 
pagamento constante no processo e 
mediante a apresentação de caução.

Cercisiago – Transferência de 
verba para o ano de 2011

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir para a Cercisiago – Cooperativa 
de Educação e Reabilitação de Crian-
ças Inadaptadas dos Concelhos de 
Sines e Santiago do Cacém, no ano de 
2011, uma verba no valor de 13.050€ 
a ser paga em quatro prestações tri-
mestrais no valor de 3.262,50€ cada.

Regulamento Municipal para Atri-
buição de Apoios Financeiros às 
Actividades Culturais

Deliberou rejeitar que sejam asse-
gurados todos os procedimentos 
necessários, de forma a garantir que 
o Regulamento Municipal para Atribui-
ção de Apoios Financeiros às Activi-
dades Culturais entre em vigor, o mais 
tardar, no primeiro dia do próximo ano 
financeiro.

26 de Maio
Candidatura da Operação Santiago 

do Cacém: CIDADE D’ESCRITA
A Câmara Municipal deliberou apro-

var submeter à Assembleia Municipal 
a declaração do interesse para a popu-
lação da operação Santiago do Cacém 
“Cidade D’Escrita”.

Candidatura da Operação “Alva-
lade – Imagens de uma História”

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Protocolo de parceria a celebrar 
entre a Câmara Municipal e a Junta 
de Freguesia de Alvalade no âmbito 
da candidatura da operação “Alvalade 
- Imagens de uma História”,  a apre-
sentar ao abrigo do Aviso de Abertura 
de Concurso nº 1, nos termos do 
Regulamento de aplicação da Acção 
3.2.1. – “Conservação e Valorização 
do Património Rural”, do PRODER.

E aprovar a candidatura da operação 
“Alvalade - Imagens de uma História”, 
conforme memória descritiva.

E aprovar submeter à Assembleia 
Municipal a declaração do interesse 
para a população da operação “Alva-
lade – Imagens de uma História.

Festa dos Vizinhos 2011, em Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba de 800€ para a Junta de 
Freguesia de Santo André, para apoio a 
despesas inerentes à organização da 6ª 
Edição da Festa dos Vizinhos.

Junta de Freguesia de S. Fran-
cisco da Serra - Apoio financeiro 
para intervenções na Freguesia de 
S. Francisco

A Câmara Municipal deliberou a 
transferência de verba para a Junta de 
Freguesia de S. Francisco da Serra no 
valor de 17.360€ para apoio à concre-
tização de algumas obras com o valor 
global de 35.000€ e cuja competên-
cia é da Câmara Municipal: - Sanitá-
rios Públicos do Roncão; - Arranjos 
Exteriores junto ao Polidesportivo de 
Ar Livre da Cruz de João Mendes; 
- Arranjos Exteriores junto ao Salão 
de Festas da Cruz de João Mendes; - 
Reparação do Campo de Futebol Deo-
dato Rocha.

Protocolo de colaboração a cele-
brar com as 4 Associações Humani-
tárias de Bombeiros

A Câmara Municipal deliberou apro-
var as minutas de Protocolo a celebrar 
com:

1. Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos de Santiago do Cacém;

2. Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Santo André;

3. Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários do Cercal;

4. Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Alvalade.

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

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar o recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho, previsto e 
não ocupado no mapa de pessoal, na 
Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico, em regime de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, na 
carreira/categoria de Assistente Ope-
racional, para a actividade de Explora-
ção de Sistemas.

 - Através da utilização da reserva de 
recrutamento;

 - E em caso de impossibilidade de 
ocupação de todos ou de alguns dos 
postos de trabalho por trabalhado-
res com relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, por 
trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previa-
mente estabelecida.

Plano de Intervenção no Patrimó-
nio do Município

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Plano de Intervenção no Patrimó-
nio do Município. E submeter o Plano 
de Intervenção no Património do Muni-
cípio à Assembleia Municipal.

Comemorações do Dia Mundial da 
Criança 2011 – Programa

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do programa para a come-
moração do Dia Mundial da Criança 
2011, que se realizará nos dias 31 de 
Maio e 1 de Junho do corrente ano e 
da estimativa de custos da iniciativa, 
que se prevê ser de 8.200€ com IVA 
incluído. 

E aprovar a transferência de uma 
verba no valor de 4.800€ para a AJA-
GATO (Associação Juvenil Amigos do 
Gato) referente à organização da ini-
ciativa para comemorar o Dia Mundial 
da Criança.

Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação da Escola Básica 
do 1º Ciclo e Jardim-de-infância Nº 4 
de Vila Nova de Santo André - Evento 
Recreativo – Apoio/Isenção de Taxas

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a realização do “Arraial Popular” pro-
movido pela Associação de Pais, atra-
vés da isenção do pagamento de taxas 
-  relativas às Licenças de Ruído e de 
Actividades Recreativas em recinto 
aberto (nº 2 do Regulamento Munici-
pal de Taxas).

Preço a cobrar pela atribuição de 
compostores para implementação 
de projecto-piloto de compostagem 
doméstica no âmbito da comemora-
ção do Dia do Ambiente

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a disponibilização de compostores 
para a implementação de projecto-
-piloto de compostagem doméstica 
no âmbito da comemoração do Dia 
do Ambiente, mediante candidatura 
prévia e até ao limite dos 150 equipa-
mentos, fixando o preço de venda em 
5€.

Freguesia de Ermidas-sado - 
Cedência das Instalações do Bar e 
Balneários sitos no Jardim Público 
de Ermidas Sado

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a cedência a título gratuito do edifí-
cio do Bar e Balneários, sito no Jardim 
Público de Ermidas Sado, neste Con-
celho, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 2505º da freguesia de 
Ermidas Sado, Freguesia de Ermidas 
Sado.

E autorizar a adaptação e a utiliza-
ção do prédio para fins culturais de 
apoio à comunidade.

E aprovar a Minuta do contrato de 
comodato a celebrar entre o Município 
de Santiago do Cacém e a Freguesia 
de Ermidas-sado.

Loja Móvel do Cidadão
Deliberou que o Município reúna 

com os responsáveis governamentais 
competentes em razão da matéria, 
para averiguar das possibilidades de 
concretização de uma parceria que 
possa disponibilizar aos cidadãos 
residentes nas Freguesias do interior 
do Município serviços da responsa-
bilidade da administração central e da 
administração local autárquica.

O conceito de Loja do cidadão 
vingou no nosso país e permitiu aos 
cidadãos resolver um conjunto sig-
nificativo de assuntos no âmbito da 
administração central num único local.

Na sequência desta experiência 
positiva importa avançar para um 
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conceito ainda mais arrojado mas de 
consenso generalizado: as Lojas do 
Cidadão, de 2ª geração concentrando 
também serviços da administração 
local autárquica como forma de ir 
ainda mais ao encontro das necessi-
dades das populações.

02 de Junho
Extinção da empresa CDR Coope-

ração e Desenvolvimento Regional, 
EIM – Agência de Desenvolvimento 
Regional de Setúbal

A Câmara Municipal deliberou apro-
var submeter a deliberação da Assem-
bleia Municipal, a extinção da empresa 
CDR – Cooperação e Desenvolvi-
mento Regional, EIM – Agência de 
Desenvolvimento Regional de Setúbal, 
da qual a Associação de Municípios é 
accionista e uma vez que o Município 
de Santiago do Cacém é sócio daquela 
Associação.

Requalificação e Recuperação 
do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém – Revisão de Preços Provi-
sória

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o cálculo da revisão de preços pro-
visória no valor total de 71.530,35€ 
como já havia sido facturado o valor 
de 38.652,61€ a diferença será 
de 32.877,74€ acrescido de IVA 
(1.972,67€), que perfaz um total de 
34.850,40€, separado pelas respecti-
vas rubricas.

Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Cercal do Alentejo - Trans-
ferência de verba relativa ao paga-
mento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 3.795,68€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Cercal 
do Alentejo.

Regime de Autonomia, Administra-
ção e Gestão dos Estabelecimentos 
Públicos da Educação Pré-Escolar 
e do Ensino Básico e Secundário – 
designação de representante para o 
Conselho Geral da Escola Secundá-
ria Padre António Macedo

A Câmara Municipal deliberou refor-
mar a deliberação de Câmara de 12 
de Novembro de dois mil e nove, no 
referente ao representante do Muni-
cípio no Conselho Geral da Escola 
Secundária Padre António Macedo, 
Vítor Manuel Chaves Caro Proença, 
Presidente da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém.

E designar em substituição do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, 
Vítor Manuel Chaves Caro Proença 
como representante do Município no 
Conselho Geral da Escola Secundária 
Padre António Macedo a Vereadora da 
Câmara Municipal, Maria Margarida 
Cardoso dos Santos.

Requalificação dos Eixos Urbanos 
Estruturantes – Ligação Pedonal 
(Bairro das Torres) – Suspensão dos 
Trabalhos

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a suspensão dos trabalhos da 
Ligação Pedonal – Bairro das Torres 
inserida na empreitada de Requalifica-
ção dos Eixos Urbanos Estruturantes 
pelo período de 45 dias.

Pedido de pagamento em presta-
ções da factura/recibo de água nº 
21515 referente ao mês de Março de 
2011 em nome de Salgado e Vaz Lda

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em seis prestações 
da factura/recibo de água nº 21515 
referente ao mês de Março de 2011, 
conforme informação e o requerido 
pelo munícipe.

Proposta de alteração à Postura de 
Trânsito de Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a “Proposta de alteração à Postura 
de Trânsito de Vila Nova de Santo 
André” e seu envio para a Assembleia 
Municipal.

Obras na habitação – Reedificação 
de Moradia

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a obra de reedificação da moradia do 
Sr. José Maria Gamito Gonçalves, até 
ao montante global de 1.240,80€ a 
que acrescerá o IVA à taxa legal em 
vigor.

09 de Junho
Associação de Pais e Encarrega-

dos de Educação da Escola Básica 
do 1º Ciclo e Jardim-de-infância Nº 
2 de Santo André - Eventos Recreati-
vos – Apoio / Isenção de Taxas

A Câmara Municipal deliberou 
apoiar a realização da festa de final 
de ano lectivo promovido pela Asso-
ciação de Pais, através da isenção 
do pagamento de taxas – relativas às 
Licenças de Ruído e de Actividades 
Recreativas em recinto aberto (nº 2 
do Regulamento Municipal de Taxas), 
cujo valor é de 21,82€.

Associação de Pais e Encarrega-

dos de Educação da Escola Básica 
do 1º Ciclo e Jardim-de-infância Nº 
3 de Santo André - Eventos Recreati-
vos – Apoio / Isenção de Taxas

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a realização do “Arraial Popular” pro-
movido pela Associação de Pais, atra-
vés da isenção do pagamento de taxas 
– relativas às Licenças de Ruído e de 
Actividades Recreativas em recinto 
aberto (nº 2 do Regulamento Munici-
pal de Taxas), cujo valor é de 21,82€.

Protocolo entre o Município de 
Santiago do Cacém e a Quadricultura 
Associação

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de Protocolo a celebrar 
entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Quadricultura Associação.

Transferência de verba para a Dio-
cese de Beja – manutenção e aber-
tura ao público da Igreja Matriz e do 
Tesouro da Colegiada

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 15.275,42€ 
para a Diocese de Beja destinada a 
assegurar os seguintes encargos: 
Manutenção dos encargos com dois 
guardas; Comparticipação na limpeza; 
Comparticipação na electricidade.

Grupo Desportivo de Santa Cruz - 
Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no valor 
de 150€ para o Grupo Desportivo de 
Santa Cruz, como apoio aos encar-
gos resultantes da organização da 3ª 
Prova BTT “Por Terras da Alcomonia”.

Acção Social Escolar – 2010/2011 
- Auxílios Económicos: Livros, Mate-
rial Escolar e Apoio Alimentar – 
Agrupamento de Escolas de Cercal 
do Alentejo, Santiago do Cacém e 
Santo André

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir os escalões e respectivas com-
participações (alimentação, livros e 
material escolar) às crianças do Pré-
-Escolar e aos alunos do 1º Ciclo, 
relativos aos novos pedidos.

E reformar a deliberação de Câmara 
Municipal datada de 07.10.2010, rela-
tiva ao assunto em epígrafe, respei-
tante a um aluno, pelo facto de ter sido 
entregue declaração da Segurança 
Social, com alteração de escalão.

E atribuir os escalões e respectivas 
comparticipações (alimentação) à 
criança do Pré-Escolar e aos alunos 
do 1º Ciclo, relativos aos novos pedi-
dos.

E transferir para os Agrupamen-
tos, na sequência dos novos pedi-

dos e da reforma, atrás previstos, as 
verbas para livros e material escolar, 
destinados às crianças e aos alunos 
carenciados – escalão A e B, a saber: 
Agrupamento de Escolas de Cercal 
do Alentejo 12,50€; Agrupamento de 
Escolas de Santiago do Cacém 25€ e 
Agrupamento de Escolas Santo André 
37,50€, sendo o valor total de 75€.

Cedência de uma habitação na 
Praceta dos Bombeiros Voluntários 
em Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a cedência, a título gratuito, de um 
T1 no 2º andar esquerdo do Bloco 
C na Praceta dos Bombeiros Volun-
tários, em Santiago do Cacém, cor-
respondente à fracção “E” do prédio 
urbano inscrito na matriz sob o artigo 
3107º, da freguesia de Santiago do 
Cacém, a Tânia Isabel Ribeiro Boleta.

E aprovar a minuta do Contrato de 
Comodato, a celebrar entre o Muni-
cípio de Santiago do Cacém e Tânia 
Isabel Ribeiro Boleta.

Atribuição do lote nº 11 da Expan-
são I e Lote nº 1 da Expansão II do 
Parque Empresarial do Cercal

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a atribuição do lote nº 11 da Expan-
são I e Lote 1 da Expansão II sitos 
no Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal, inscritos na 
matriz sob os Artigos 3916 e 3918 
da freguesia do Cercal do Alentejo, e 
descritos na CRP- Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob as fichas n.º 1940/20080827, 
1943/20080827, respectivamente, à 
GLOWOOD – INDÚSTRIA S.A.

E aprovar a Minuta do Contrato Pro-
messa de Compra e Venda, a cele-
brar entre o Município de Santiago do 
Cacém e a Glowood – Indústria S.A..

Isenção do pagamento das taxas 
referentes à operação de loteamento 
nº 05/2010 – Amoreira – Zona de 
Expansão – Alvalade

A Câmara Municipal deliberou isen-
tar o pagamento das taxas referentes à 
emissão do alvará de loteamento, no 
valor de 2.788,92€, Infra-Estruturas 
Primárias, no valor de 37.830,87€ e 
Compensações Urbanísticas, no valor 
de 21.211,09€.

Aprovação da abertura da discus-
são pública do loteamento nº 02/2011 
– Alteração ao Loteamento Municipal 
do Parque Empresarial do Cercal do 
Alentejo, lote 11 Expansão 1

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura da discussão pública da 
alteração de loteamento n.º 2/2011, 
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que consiste no aumento da área do 
lote 11, bem como no aumento da área 
de implantação e de construção no 
mesmo lote e na sua sequência a refor-
mulação do desenho urbano, conforme 
peças escritas e desenhadas.

Carta Educativa
Deliberou que, logo após a tomada 

de posse do futuro governo, a nossa 
autarquia estabeleça contactos com 
o Ministério da Educação, com a 
finalidade de reiniciar as negociações 
relativas à carta educativa, em ordem 
a podermos tê-la em vigor no nosso 
Município, no mais curto espaço de 
tempo possível.

16 de Junho
Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Alvalade 
- Transferência de verba relativa ao 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 603,93€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Alvalade Sado.

Concurso Público para Execução 
da Reabilitação da Colectiva A2 – 
ASAS – Bairro Azul – Adjudicação

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a adjudicação da obra em referên-
cia à empresa Vítor Manuel Carreira 
Antunes, Lda, pelo valor de 106.901€, 
acrescido de IVA no valor de 
6.414,06€, totalizando 113.315,06€, 
conforme proposta apresentada.

E aprovar o conteúdo do relatório 
final, e todas as propostas nele men-
cionadas.

E aprovar como representantes do 
dono de obra e responsáveis pela 
fiscalização da obra, os seguintes ele-
mentos: Fiscal permanente Sr.Dário 
Vilhena Lopes Cândido com a catego-
ria de Assistente Técnico, e director de 
fiscalização a Sra. Ana Maria Campi-
nho Vilas Boas, Técnica Superior. Pro-
põe-se ainda que o director de fiscali-
zação represente o Dono de Obra nas 
vistorias que seja necessário realizar 
para efeitos de recepção da obra.

E aprovar um coordenador de segu-
rança da obra, o Sr. António Joaquim 
Ramos Penedo, Técnico Superior. 

Celebração de contrato de presta-
ção de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou emis-
são de parecer prévio para efeitos de 
celebração de contrato de prestação 

de serviços, para prestar apoio à rea-
lização do projecto – “Animação de 
Verão no Rio de Figueira” : quatro 
vigilantes, para assegurar a limpeza, 
manutenção e vigilância das piscinas, 
no período de 20 de Junho de 2011 a 
20 de Setembro de 2011 e dois moni-
tores para monitorização das activida-
des lúdico- desportivas, no período de 
05 de Julho de 2011 a 31 de Agosto.

Associação de Moradores do Salão 
Comunitário da Sonega - Transferên-
cia de verba

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 3.339,23€ 
para a Associação de Moradores do 
Salão Comunitário da Sonega para 
apoio ao funcionamento dos balneá-
rios, posto médico e Biblioteca.

Casa do Povo de Cercal do Alentejo 
– Grupo Coral - Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 900€ para a 
Casa do Povo de Cercal do Alentejo – 
Grupo Coral da Casa do Povo do Cercal 
destinada a apoiar as actividades a 
desenvolver pelo grupo em 2011.

Junta de Freguesia de Ermidas 
– Sado - Transferência de verba – 
Comemorações dos 10 anos de ele-
vação a vila de Ermidas Sado

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 500€ para 
a Junta de Freguesia de Ermidas-sado 
destinada a apoiar as Comemorações 
dos 10 anos de elevação a Vila.

Doações ao Serviço Municipal de 
Bibliotecas e Arquivo, mês de Maio, 
no ano de 2011

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar as doações.

E agradecer aos doadores os docu-
mentos oferecidos à Biblioteca Muni-
cipal Manuel da Fonseca - Cristina 
Pucarinho (64 monografias), Fausto 
Sousa (2 monografias).- e à Biblioteca 
Municipal Manuel “do Tojal” - Maria 
Manuela Lacerda (3 CD´s), Maria 
Helena Almeida (1 monografia), Ida-
lina Vilhena (38 monografias), Fer-
nando Rodrigues (11 monografias).

Pedido de pagamento em pres-
tações da factura de prestação de 
serviços nº 142/2011 em nome de 
Maria da Cruz Simões

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em seis prestações 
da factura de prestações de serviços 
nº 142/2011 referente à execução de 
um ramal domiciliário de água, con-
forme informação anexa e o requerido 
pelo munícipe.

Pedido de pagamento em presta-
ções da factura/recibo de água nº 
50027 referente ao mês de Junho de 
2011 em nome de Custódia Gonçal-
ves Matias

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em cinco prestações 
da factura/recibo de água nº 50027 
referente ao mês de Junho de 2011, 
conforme informação anexa e o reque-
rido pelo munícipe.

Aprovação da abertura do proce-
dimento de Alteração ao Plano de 
Urbanização de Santiago do Cacém e 
abertura do período de Participação 
Pública, pelo prazo de 15 dias, para 
recolha de sugestões e informações 
no âmbito da respectiva alteração

A Câmara Municipal deliberou a 
abertura do procedimento de alte-
ração ao PU de Santiago do Cacém 
nos termos dos artigos 93.º e 96.º do 
DL-380/99, de 22/09, alterado e repu-
blicado pelo DL-46/2009, de 20/02 
(RGIT).

E abertura do período de participa-
ção pública, pelo prazo de 15 dias, 
para recolha de sugestões e informa-
ções sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas no âmbito 
de respectivo procedimento de altera-
ção, em conformidade com o disposto 
no artigo 77.º n.º 2 do RGIT.

A deliberação de abertura do proce-
dimento de alteração e de participação 
pública será publicitada nos termos do 
art. 74.º n.º 1 do RGIT, em Diário da 
República (2.º série), comunicação 
social e página electrónica do município.

CHESANDRÉ – Cooperativa de 
Habitação e Construção Económica 
CRL. - Redução da garantia bancá-
ria n.º 0731.004918.393 da Caixa 
Geral de Depósitos S.A, no valor de 
320.100€ para o valor de 496.500€

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a redução da garantia bancária n.º 
0731.004918.393 da Caixa Geral de 
Depósitos S.A. no valor de 320.100€, 
referente às obras de urbanização no 
Loteamento Municipal da Chesandré, 
cujo valor inicial era de 816.600€, 
ficando cativo o valor de 496.500€.

Pedido de alargamento de horário 
de funcionamento de estabelecimento 
de bebidas simples – “Bruno’s Café”

A Câmara Municipal deliberou defe-
rir o pedido de alargamento de horário 
de funcionamento do estabelecimento 
comercial em epígrafe, até às 02 horas 
da manhã, todos os dias da semana.

Procedimento a adoptar nas 
vendas de produtos / materiais no 

Posto de Turismo de Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a realização de venda de produtos 
regionais e artesanais no Posto de 
Turismo de Santiago do Cacém nas 
condições previstas no Manual de Pro-
cedimentos da Divisão de Desenvolvi-
mento Económico e Turismo constante 
na informação referida em epígrafe.

E aprovar a relação de artesãos / 
produtores constantes na listagem.

CHESANDRÉ – Cooperativa de 
Habitação e Construção Económica, 
C.R.L. - Aprovar o pedido de isenção 
do pagamento de taxas referentes à 
emissão do Alvará de Autorização de 
Utilização

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pedido de isenção do pagamento 
de Taxas para emissão do Alvará de 
Autorização de Utilização, no valor 
total de 659,25€.

Delegação de Competências da 
Câmara Municipal nas Juntas de 
Freguesia

Deliberou que seja encetado entre a 
Câmara Municipal e as Juntas de Fre-
guesia um processo de negociações 
com a finalidade de se encontrar um 
novo paradigma de relacionamento 
entre as partes, mais adequado ao 
difícil momento em que vivemos, que 
dê uma resposta mais apropriada aos 
anseios das populações.

30 de Junho 
Construção das Novas Instalações 

Oficinais na ZIL – Adjudicação
A Câmara Municipal deliberou apro-

var a adjudicação da obra em referên-
cia à empresa Gaverg – Construções, 
Lda., pelo valor de 226.710,65€, 
acrescido de IVA no valor de 
13.602,63€, totalizando 240.313,28€, 
conforme proposta apresentada.

E aprovar o conteúdo do relatório 
final.

E aprovar como representantes do 
dono de obra e responsáveis pela 
fiscalização da obra, os seguintes 
elementos: Fiscal permanente o Sr. 
Rui Manuel Pereira Vilhena, Fiscal de 
Obras e director de fiscalização o Sr. 
António Norberto Marques da Silva, 
Técnico Superior. Propõe-se ainda 
que o director de fiscalização repre-
sente o Dono de Obra nas vistorias 
que seja necessário realizar para efei-
tos de recepção da obra.

E aprovar um coordenador de segu-
rança da obra, o Sr. António Joaquim 
Ramos Penedo, Técnico Superior. 
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Doação de parcela de terreno des-
tinada ao alargamento e qualificação 
da E.M. 550 / Estrada das Ruínas de 
Miróbriga

Deliberou que a Câmara Municipal 
aceite a doação da parcela de terreno, 
a efectuar pelos respectivos proprietá-
rios, a desanexar do seu prédio, para 
integração no domínio público munici-
pal com vista ao alargamento e qualifi-
cação da E.M. 550.

E que, à referida parcela, seja atribu-
ído o valor, apurado em função da pro-
porção do valor patrimonial do prédio, 
utilizado pelo Serviço de Finanças para 
tributação em IMT no ano de 2010.

E que em todos os casos em que 
existem vedações, muros, infra-estru-
turas de saneamento, abastecimento 
ou acessos privados nas parcelas 
de terreno objecto de doação – fique 
a cargo do Município de Santiago do 
Cacém a sua reposição, no âmbito da 
intervenção municipal da Qualificação 
da E.M. 550.

Celebração de contrato de presta-
ção de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou refor-
mular a deliberação de Câmara de 
26.05.2011, relativamente ao período da 
realização do contrato de prestação de 
serviços, que passará para 13 de Junho 
de 2011 a 13 de Setembro de 2011 e o 
valor mensal que será de 864€

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

A Câmara Municipal deliberou 
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 indeter-
minado, na carreira/categoria de Téc-
nico Superior (na área da linguística), 
para a actividade de Comunicação, 
Informação e Design, na Divisão de 
Comunicação.

E autorizar o recrutamento de tra-
balhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida, em caso de 
impossibilidade de ocupação do posto 
de trabalho por trabalhador com rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida.

Transferência para a Municipia S.A
A Câmara Municipal deliberou apro-

var a transferência para a Munici-

pia S.A no valor de 997,41€, com o 
objectivo de proceder ao reequilíbrio 
dos resultados de exploração.

Associação Humanitária de Bom-
beiros Mistos de Santiago do Cacém 
- Transferência de verba relativa ao 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 3.481,50€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Santiago do Cacém.

Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Cercal do Alentejo - Trans-
ferência de verba relativa ao paga-
mento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 
valor de 4.759,94€ referente ao custo 
de seguros de viaturas da Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Cercal 
do Alentejo.

Apoio da Câmara Municipal de San-
tiago do Cacém à Junta de Freguesia 
de Alvalade – Musealização da Igreja 
da Misericórdia de Alvalade

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência do montante de 
2.327,25€ para a Junta de Freguesia 
de Alvalade, no âmbito da iniciativa de 
Musealização da Igreja da Misericór-
dia de Alvalade.

Rancho Folclórico Ninho de Uma 
Aldeia - Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 1.122,30€ 
para o Rancho Folclórico Ninho de 
Uma Aldeia destinada a apoiar as acti-
vidades a desenvolver em 2011.

Grupo de Cantares Regionais “Os 
Amantes Do Alentejo” - Transferên-
cia de verba

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 720€ para 
o Grupo de Cantares Regionais Amantes 
do Alentejo destinada a apoiar as activi-
dades e deslocações a realizar em 2011.

Autorização para a Transmissão 
do Direito de Superfície do lote 16 da 
Expansão III da ZIL de Santo André

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar a empresa Pereira & Reis Lda. 
a transmitir o direito de superfície do 
lote n.º 16, sito na Zona Industrial 
Ligeira – Expansão III em Vila Nova de 
Santo André, para o nome individual 
do sócio gerente senhor Paulo Jorge 
Jesus Pereira Reis.

Deve o requerente apresentar no 
prazo de 30 dias, após a celebra-

ção da respectiva escritura, cópia da 
mesma no Serviço de Património.

CHESANDRÉ – Cooperativa de 
Habitação e Construção Económica, 
C.R.L. - Cancelamento Cláusula da 
reversão – Lotes n.ºs 13, 14, 15, 16 
e 17

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar o cancelamento da cláusula de 
reversão constituída sobre os lotes n.º 
13, 14, 15, 16 e 17, sitos no Lotea-
mento Municipal da Chesandré, des-
critos na Conservatória do Registo Pre-
dial sob as fichas n.º 2697/19950421, 
2698/19950421, 2699/19950421, 
2700/19950421 e 2701/19950421, 
da freguesia de Santo André.

Servidão Administrativa sobre os 
prédios denominados “Ao Rio da 
Figueira e Encosta do Castelo” e 
“Rio da Velha”

A Câmara Municipal deliberou cons-
tituir servidão administrativa de pro-
tecção a infra-estruturas públicas de 
abastecimento de água e de comuni-
cações - implantação de um cabo de 
fibra óptica e de uma conduta adutora 
na cidade de Santiago do Cacém - por 
via do direito privado, pelos valores 
constantes no relatório do perito da 
lista oficial, a saber: relativamente ao 
artigo 213.º o montante da indemniza-
ção devida é de 2.455€, relativamente 
ao artigo 214.º o montante da indem-
nização devida é de 9.907,50€, e, rela-
tivamente ao artigo 294.º o montante 
da indemnização devida é de 5.269€.

A referida servidão administrativa 
onera:

a) O prédio de natureza mista deno-
minado “Ao Rio da Figueira e Encosta 
do Castelo”, sito na freguesia e muni-
cípio de Santiago do Cacém, inscrito 
na matriz sob os artigos rústicos n.º 
s 213 e 214 ambos da secção L, e a 
parte urbana com o artigo n.º 5470 e 
artigo 5631, descrito na Conservató-
ria do Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o n.º 1079, do livro n.º 
9, localizado na cidade de Santiago 
do Cacém, na freguesia e município 
de Santiago do Cacém, com a área 
total de 7500m2, conforme plantas 
constantes nos relatórios de avaliação 
do perito da lista oficial do Ministério 
da Justiça, que se dá aqui por inte-
gralmente reproduzido, confrontando 
a norte com o passeio público, a sul 
com o Rio da Figueira, a nascente com 
o Rio da Figueira de Jorge Salema de 
Avillez, e a poente com José Fran-
cisco Arraes Falcão Beja da Costa, 
propriedade de Nélio Alexandre Rocha 
Pinheiro, solteiro, maior, residente na 
Urbanização Monte do Cabeço, Rua 

de Lisboa, Bloco B – 1.º C, em San-
tiago do Cacém e de Ana Maria Henri-
ques Soares, solteira, maior, residente 
na Urbanização Monte do Cabeço, 
Rua de Lisboa, Bloco B – 1.º C, em 
Santiago do Cacém.

b) O prédio de natureza rústica 
denominado por “Rio da Velha”, sito 
na freguesia de Santiago do Cacém, 
município de Santiago do Cacém, 
inscrito na matriz sob o artigo rús-
tico n.º 294, secção L, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob 
o n.º 18 992, livro n.º 57, localizado 
na cidade de Santiago do Cacém, 
freguesia e município de Santiago do 
Cacém, com a área de 19000m2, con-
forme planta constante no relatório de 
avaliação do perito da lista oficial do 
Ministério da Justiça, que se dá aqui 
por integralmente reproduzido, con-
frontando a norte José Palminha, a sul 
com Fatiota, a nascente com Dr. Costa 
e a poente com António Palminha pro-
priedade de José Messias, cabeça de 
casal da herança de, residente em 
Cadaveira – Apartado 160, em Sines 
(7520-000).

07 de Julho
Revisão do Plano Municipal de 

Emergência e Protecção Civil – Con-
sulta Pública

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a consulta pública, da revisão do 
Plano Municipal de Emergência e Pro-
tecção Civil, pelo prazo de 30 dias e a 
disponibilização do plano na internet, 
Sede do Município de Santiago do 
Cacém e sede das Juntas de Freguesia.

Doação de parcela de terreno des-
tinada ao acesso às Ruínas de Miró-
briga

Deliberou que a Câmara Municipal 
aceite a doação da parcela de terreno 
cujos proprietários são Mariana de 
Jesus Salema e António Lúcio Salema 
Feliciano a efectuar pelos respecti-
vos proprietários, a desanexar do seu 
prédio, para integração no domínio 
público municipal destinada à estrada 
de acesso às Ruínas de Miróbriga, em 
Santiago do Cacém.

E que, à referida parcela, seja atri-
buído o valor de 80,26€, apurado em 
função da proporção do valor patrimo-
nial do prédio, utilizado pelo Serviço 
de Finanças para tributação em IMT 
no ano de 2010.

Concurso Público para a Reabilita-
ção Urbana de S. Francisco – Sector 
B – Abertura de Procedimento por 
Concurso Público
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A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura do procedimento por 
Concurso Público, com um custo esti-
mado de 309.370€, acrescido de IVA, 
(18.562,20€), que perfaz um valor 
total de 327.932,20€.

E aprovar o anúncio, programa de 
procedimento e caderno de encargos.

E aprovar o seguinte júri sendo 
constituído por três membros efecti-
vos e dois suplentes, de entre os quais 
nomeado um Presidente do Júri.

Seguro da Viatura de recolha de 
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos

A Câmara Municipal deliberou 
transferir para a CIMAL – Comuni-
dade Intermunicipal Alentejo Litoral o 
montante de 839,29€, para compen-
sação dos encargos com o prémio 
de seguro da viatura de recolha de 
RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 
com a matrícula 47-69-NC, relativo 
ao pedido de 3 de Maio de 2010 e 19 
de Abril de 2011.

Requalificação e valorização do 
Parque Central em VNSA – Trabalhos 
nos lagos - Suspensão dos trabalhos

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a suspensão dos trabalhos da zona 
dos lagos na empreitada de Requalifi-
cação e Valorização do Parque Central 
em VNSA pelo período de 60 dias, a 
contar da data do pedido do emprei-
teiro.

Adjudicação do Direito ao Arren-
damento do Quiosque do Parque 
Urbano do Rio da Figueira

A Câmara Municipal deliberou efec-
tuar procedimento por hasta pública 
para adjudicação do direito ao arren-
damento do Quiosque do Rio da 
Figueira.

E aprovar as condições da hasta 
pública e o caderno de encargos da 
exploração do Bar.

E efectuar a hasta pública na reu-
nião da Câmara Municipal do dia 21 
de Julho de 2011, pelas 10,00 horas.

Doação de uma parcela de terreno 
com 131,83m2, em Foros do Locário, 
para o domínio público do Município 
de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou revo-
gar a deliberação de Câmara de dezas-
sete de Fevereiro de dois mil e onze, 
relativa à doação de uma parcela de 
terreno com a área de 131,83 m2, a 
desanexar do prédio “Menuca”, a 
efectuar pelo Senhor Arménio António 
Loures dos Santos. 

Abertura de Concurso Público para 
Adjudicação da Cedência de Explora-

ção de Quatro Espaços Destinados a 
Comércio Sitos no Parque Central de 
Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de Concurso Público 
para cedência de exploração de quatro 
espaços destinados a comércio no 
Parque Central de Vila Nova de Santo 
André.

E aprovar o Programa de Concurso 
e o Caderno de Encargos.

E designar o Júri que conduzirá o 
Procedimento, o qual terá a seguinte 
composição: Presidente – Dra. Maria 
Helena Lourenço; 1º Vogal – Dr. 
Pedro Tojinha; 2º Vogal – Sr. Octávio 
Gonçalves; 1º Vogal Suplente – Sra. 
Suzana Silva; 2º Vogal Suplente – Sra. 
Fernanda Silva.

Prorrogação do Direito de Superfí-
cie – Lote na Z.I.L. em Vila Nova de 
Santo André

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar a prorrogação do direito de super-
fície sobre o lote de terreno com a área 
de 324 m2, sito na Z.I.L. de Vila Nova 
de Santo André, inscrito na matriz sob 
o artigo 5 463ºe descrito na C.R.P sob 
a ficha n.º 03403/200999 da freguesia 
de Santo André, por um período de dez 
anos com início reportado a dezoito de 
Janeiro de Dois Mil e Nove. 

 
Parcela de terreno com 18 m² a 

ser anexada ao lote 161 do Bairro da 
Atalaia Norte em Vila Nova de Santo 
André 

A Câmara Municipal deliberou alie-
nar uma parcela de terreno com a 
área de 18 m², inscrita na matriz sob 
o artigo 6602º e descrita na Conser-
vatória do Registo Predial sob a ficha 
nº 4229/20090511 da freguesia de 
Santo André, para ser anexada ao lote 
nº 161 do Bairro da Atalaia Norte, cujo 
proprietário é o senhor Paulo Jorge do 
Chão Carvalho da Fonseca, pelo valor 
de 2.334,78€. 

 
Recepção Provisória das obras 

de urbanização referentes ao lotea-
mento n.º 22/2006, em nome de A. 
C. Nunes – Sociedade Unipessoal 
Ldª, sito em Dompel – Relvas Verdes 
– Santiago do Cacém e redução da 
garantia bancária

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a recepção provisória das 
obras de urbanização, ficando cativo 
10% do valor total da garantia ban-
cária n.º 125-02-1466094 do Banco 
Comercial Português S.A, a que cor-
responde o valor de 25.690€, valor 
que será libertado aquando da recep-
ção definitiva.

Acção Social Escolar – 2010/2011 
– Auxílios Económicos: Apoio Ali-
mentar – Agrupamento de Escolas 
de Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir o escalão e respectiva comparti-
cipação (alimentação) à aluna do 1º 
Ciclo, relativo ao novo pedido.

Transferência de verba para Junta 
de Freguesia de Santo André

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no valor 
de 3.200€ para a Junta de Freguesia 
de Santo André como apoio na orga-
nização da 16ª Corrida da Lagoa de 
Santo André.

Coral do Clube Galp Energia - 
Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder a uma transferência de verba no 
valor de 4.500€, para o Coral do Clube 
Galp Energia, sendo:

- 3.600€ para apoio às despesas 
correntes do grupo;

- 900€ para apoio à realização do 
10º Encontro de Coros.

ASAS – Academia Sénior de Artes 
e Saberes de Santo André - Transfe-
rência de verba

A Câmara Municipal deliberou apro-
var uma transferência de uma verba 
no valor de 900€ para a ASAS - Aca-
demia Sénior de Artes e Saberes de 
Santo André destinada ao apoio das 
suas actividades.

Casa do Povo de Alvalade - Trans-
ferência de verba

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir uma verba no valor de 900€ para 
a Casa do Povo de Alvalade destinada 
a apoiar as actividades culturais e 
recreativas a desenvolver no presente 
ano.

Grupo de Animação Cultural de S. 
Domingos - Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder a uma transferência de verba 
no valor de 675€ para o Grupo de 
Animação Cultural de S. Domingos 
como forma de apoio às actividades a 
desenvolver em 2010.

Associação de Moradores do Area-
lão - Isenção de taxas

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a realização de iniciativa – Festas Tra-
dicionais do Arealão, a promover nos 
dias 2 e 3 de Julho, através da isen-
ção do pagamento de taxas (nº 2 do 
Regulamento Municipal de Taxas), 
no valor de 10,52€ de Licenciamento 
de Recinto de Diversão Provisória e 

28,83€ de Licenciamento de Ruído – 
Total 39,35 €.

14 de Julho
Síntese da Execução Financeira do 

Município, no 2º Trimestre
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento da Síntese da Execução 
Financeira do Município no 2º trimes-
tre de 2011, da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém.

Protocolo de colaboração entre o 
Município de Santiago do Cacém e a 
Junta de Freguesia de Alvalade

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o protocolo de colaboração entre o 
Município de Santiago do Cacém e a 
Junta de Freguesia de Alvalade.

Igreja Evangélica – Assembleia de 
Deus - Isenção de taxas

A Câmara Municipal deliberou apoiar 
a realização de iniciativa – Encontro 
Vida Livre, a promover no dia 16 de 
Julho, através da isenção do paga-
mento de taxas (nº 2 do Regulamento 
Municipal de Taxas), no valor de 8,0€ 
de Licenciamento de Recinto de Diver-
são Provisória e 17,92€ de Licencia-
mento de Ruído – Total 25,93€.

Grupo Desportivo e Recreativo de 
S. Francisco da Serra - Transferên-
cia de verba

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no valor 
de 100€ para o Grupo Desportivo e 
Recreativo de S. Francisco da Serra, 
como apoio aos encargos resultantes 
da organização do 5º Grande Prémio 
Nossa Senhora do Livramento.

Associação Litoral Aventura - 
Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de verba no valor 
de 1.000€ para a Associação Litoral 
Aventura, como apoio na organização 
da 6ª Edição da Limpeza das Praias de 
Santo André e Areias Brancas.

Pedido de pagamento em presta-
ções da factura/recibo de água nº 
59691 referente ao mês de Junho de 
2011 em nome de Amarilia Jacinta 
Viegas Rodrigues

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em três prestações 
da factura/recibo de água nº 59691 
referente ao mês de Junho de 2011, 
conforme informação e o requerido 
pelo munícipe. 

Pedido de pagamento em presta-
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ções da factura de prestação de ser-
viços nº 153/2011 em nome de José 
António Silva Gonçalves

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em seis prestações 
da factura de prestações de serviços 
nº 153/2011 referente à execução de 
um ramal domiciliário de água, con-
forme informação e o requerido pelo 
munícipe.

Filigalva Construção Civil LDª. - 
Rectificação por erro material, da 
área do lote 4 mencionada no adita-
mento ao alvará de licença de lotea-
mento nº 18/1980

A Câmara Municipal deliberou rec-
tificar, por erro material na expressão 
da vontade, a área do lote 4 do lotea-
mento sito em Cumeadas – Santiago 
do Cacém, que é 729,50 m2 e não 
727,60 m2, conforme mencionado 
nos documentos que constituem o 
processo de alteração de loteamento 
nº 4/2008.

Maria Antónia Pereira Matos 
Magro, Maria de Fátima Pereira 
Raposo Gonçalves Vilhena e Custó-
dia Pereira Raposo - Transmissão do 
Direito de Superfície do Lote n.º 8 do 
Loteamento Municipal de São Barto-
lomeu da Serra

A Câmara Municipal deliberou 
autorizar as Senhoras Maria Antónia 
Pereira Matos Magro, Maria de Fátima 
Pereira Raposo Gonçalves Vilhena e 
Custódia Pereira Raposo a transmi-
tirem o direito de superfície do lote 
n.º 8, sito no Loteamento Municipal 
de São Bartolomeu da Serra, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 
383º e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob o n.º 417/20090109, da freguesia 
de São Bartolomeu da Serra, para a 
Senhora Natércia Pereira Raposo Mar-
ques Torrão.

Aprovação da tipologia de peças a 
vender no Posto de Turismo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a relação de peças para venda no 
Posto de Turismo.

E disponibilizar aos munícipes e 
público em geral a possibilidade de 
poderem adquirir artesanato local num 
espaço dedicado ao efeito e apoiar a 
produção artesanal e valorizar os arte-
sãos / produtores locais.

Utilização de banca no Mercado 
Municipal de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
autorizar a cedência da banca nº 2 
da entrada do Mercado Municipal de 
Santiago do Cacém, para ocupação 

do tipo diária, à empresária Ana Isabel 
Pereira Guerreiro Salema da Silva, 
contribuinte nº 211320200, para 
desenvolvimento da actividade econó-
mica de comércio de flores, mediante 
o pagamento da taxa prevista no 
Regulamento Municipal de Taxa em 
vigor na área do Município.

Censos 2011 – Resultados Preli-
minares

A Câmara Municipal deliberou rejei-
tar que o presidente da CMSC pro-
mova, no órgão executivo da CIMAL 
a que pertence, o agendamento dos 
Resultados Preliminares dos Censos 
2011, com vista à sua análise e dis-
cussão sobretudo no que respeita às 
questões relativas à respectiva área de 
influência: o Município de Santiago do 
Cacém.

21 de Julho 
Adesão ao Pacto de Autarcas – 

Plano da Acção Energia Sustentável
A Câmara Municipal deliberou apro-

var o Plano de Acção Energia Sus-
tentável do Município de Santiago do 
Cacém.

Na sequência da aprovação da 
adesão ao Pacto de Autarcas em 
reunião de Câmara de 04-02-2010, 
de modo a integrar o Município de 
Santiago do Cacém na rede de Auto-
ridades Locais Europeias em prol da 
mitigação das alterações climáticas, 
foi elaborado o respectivo Plano de 
Acção.

A adopção e implementação de 
Planos de Acção de Energia Susten-
tável tem como objectivo aumentar a 
partilha e o acesso a um conjunto alar-
gado de boas práticas de forma a dar 
maior visibilidade às preocupações 
com as alterações climáticas e riscos 
daí decorrentes.

Requalificação dos Eixos Urba-
nos Estruturantes - Ligação Pedonal 
(Bairro das Torres) – Trabalhos a 
Menos

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Auto Nº 1 – Trabalhos a Menos 
da empreitada em referência no valor 
de 130.414,92€, acrescido de IVA 
(7.824,90€) que perfaz um total de 
138.239,82€.

Reabilitação da Colectiva A2 – 
ASAS – Bairro Azul

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Plano Definitivo de Trabalhos, 
Plano de Mão-de-Obra e Equipamento 
e Cronograma Financeiro apresentado 
pelo empreiteiro, Vítor M. C. Antunes, 

Lda., para a execução da obra em 
referência.

Minuta do Contrato da Empreitada 
de Requalificação da Colectiva A2 – 
ASAS - Bairro Azul

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Minuta do Contrato referente 
à Empreitada de “Requalificação da 
Colectiva A2 – ASAS Bairro Azul”, 
a celebrar com a empresa “VÍTOR 
MANUEL CARREIRA ANTUNES, LDA”.

Adjudicação do Direito ao Arren-
damento do Quiosque do Parque 
Urbano do Rio da Figueira

A Câmara Municipal deliberou adju-
dicar o arrendamento do quiosque do 
Parque Urbano do Rio da Figueira ao 
Senhor José Alves Ferreira, por 50€, 
acrescido de IVA à taxa legal e nas 
restantes condições da Hasta Pública.

Renovação de contrato de presta-
ção de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou emis-
são de parecer prévio para efeitos de 
renovação de contrato de prestação 
de serviços com Mário Duarte Leitão.

Balanço Social 2010
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do Balanço Social de 2010 
da Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém, elaborado ao abrigo do 
Decreto-lei 190/96, de 9 de Outubro.

Bolsas de Estudo 2011/2012 – 
Abertura de Concurso

A Câmara Municipal deliberou que o 
número de bolsas de estudo a atribuir 
para 2011/2012 seja de 35, das quais 
14 destinadas a Primeiras Candidatu-
ras e 21 a Renovações.

E considerar como área prioritária 
para 2011/2012 a Saúde.

E que o quantitativo mensal da 
bolsa de estudo para o ano lectivo 
2011/2012 seja de 130€.

E que seja aberto concurso para 
atribuição de Bolsas de Estudo nos 
seguintes períodos: Renovações, de 1 
de Agosto a 30 de Setembro, e Primei-
ras Candidaturas de 1 de Setembro a 
31 de Outubro.

E que seja autorizada a acumula-
ção 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.

E que esse montante mínimo seja 
fixado em 350€.

E no caso em que o somatório das 
duas bolsas ultrapasse o limite de 
350€, seja a bolsa de estudo munici-

pal reduzida até ao montante em que 
o somatório das duas perfaça aquele 
valor.

E para este efeito os bolseiros 
devem entregar na DEASS declaração 
dos Serviços Sociais do respectivo 
estabelecimento de ensino/Direcção 
Geral do Ensino Superior comprova-
tiva do recebimento (ou não) de bolsa 
de estudo e seu montante mensal, só 
após o que serão processadas as res-
pectivas mensalidades. 

Alteração de Loteamento nº 
03/2011 em nome de Alberto José 
da Graça Seromenho Unipessoal 
Ldª, Loteamento Vila das Rosas – 
Sonega – Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alteração do Loteamento nº 
03/2011, requerida por Alberto José 
da Graça Seromenho Unipessoal Ldª, 
para o lote 8 do Loteamento Vila das 
Rosas – Sonega – Cercal do Alentejo, 
prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob os nº 1997/20081114 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 
nº 3958, da freguesia de Cercal do 
Alentejo, conforme memória descritiva 
e planta síntese.

A operação consiste na alteração do 
polígono de implantação, mantendo a 
mesma área, alteração do uso da cave 
para arrumos e alteração do material 
da cobertura. 

Aquando da emissão do aditamento 
ao alvará de loteamento, há lugar ao 
pagamento da taxa de urbanismo, 
referente à operação urbanística em 
causa, no valor de 57,26€.

Alteração de pormenor ao Lotea-
mento Municipal nº 02/2009, reque-
rida por Auto Pneus o Bem Servir Ldª

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alteração de pormenor ao lote-
amento Municipal nº 02/2009, reque-
rida por Auto Pneus o Bem Servir Ldª, 
lotes 24 e 25 - Loteamento Municipal 
do Parque Empresarial do Cercal do 
Alentejo – Expansão 0 – Cercal do 
Alentejo, prédios descritos na Conser-
vatória do Registo Predial sob os nºs 
1910/20080827 e 1911/20080827 da 
freguesia de Cercal do Alentejo, que 
consiste na anexação dos lotes nºs 24 
e 25, atribuindo-lhe a denominação de 
lote nº 24. 

Tratando-se apenas de uma anexa-
ção de lotes, as restantes prescrições 
do loteamento manter-se-ão inaltera-
das. 

Interrupção do Mandato 
2011/2012 – Eleição do Novo Pre-
sidente da Comissão de Protecção 
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de Crianças e Jovens de Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento que decorreram, no dia 12 de 
Maio de 2011, eleições para a nova 
Presidência da Comissão de Protec-
ção de Crianças e Jovens de Santiago 
do Cacém.

E foi eleita para Presidente, a Repre-
sentante da Segurança Social, Drª 
Adélia Silva, que designou a repre-
sentante do Município de Santiago do 
Cacém, Drª Filomena Martins, para 
secretária.

Na sequência da interrupção da Pre-
sidência da Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens, do mandato 
2011/2012.

Conclusão das Infra-estruturas da 
Rua 8 em Ermidas-sado

A Câmara Municipal deliberou rejei-
tar que à situação identificada seja 
atribuída a máxima prioridade, através 
da adopção de uma atitude conse-
quente que deverá consubstanciar-se 
no início rápido das obras de conclu-
são das infra-estruturas em falta.

28 de Julho 
Alienação da Participação do 

Município na empresa Municípia - 
Empresa de Cartografia e Sistemas 
de Informação, EM, SA.

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alienação da participação do 
Município na empresa Municípia – 
Empresa de Cartografia e Sistemas de 
Informação, EM, SA das 999 acções 
ao preço unitário de 4,99€.

E solicitar à Assembleia Municipal a 
autorização para esta alienação.

Requalificação e Recuperação 
do Centro Histórico de Santiago do 
Cacém – Aprovação da Conta Final

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a conta final da empreitada 
de acordo com o quadro. E aprovar 
os trabalhos a menos no valor de 
83.032,44€, acrescido de IVA, no total 
de 88.014,39€.

Minuta do Contrato da Empreitada 
de Construção das Novas Instala-
ções Oficinais na ZIL.

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Minuta do Contrato referente à 
Empreitada de “Construção das Novas 
Instalações Oficinais na ZIL”, a cele-
brar com a empresa “Gaverg -Cons-
truções, Lda.”.

Doação ao Município de Santiago 
de um regulamento municipal das 

edificações urbanas do concelho de 
Santiago do Cacém, de Junho de 
1970 propriedade de João Saraiva 
de Carvalho.

A Câmara Municipal deliberou acei-
tar a doação. E agradecer ao doador 
o documento oferecido ao Arquivo 
Municipal de Santiago do Cacém: João 
Saraiva de Carvalho (regulamento 
municipal das edificações municipais 
de Santiago do Cacém).

Pedido de pagamento em presta-
ções da factura nº 194/2011 refe-
rente à ligação de esgotos do prédio 
à rede geral em nome de Caroline 
Missingham.

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o pagamento em seis prestações 
da factura nº 194/2011 referente à 
ligação de esgotos do prédio à rede 
geral, conforme informação anexa e 
o requerido pelo munícipe abaixo indi-
cado: Caroline Missingham - 485,55€.

Transmissão do Direito de Superfí-
cie do lote 15 da Expansão II da ZIL 
de Santo André.

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar os senhores Franclim Chainho e 
Ana Maria Cavalinhos a transmitirem 
o direito de superfície do lote n.º 15, 
sito na Zona Industrial Ligeira – Expan-
são II em Vila Nova de Santo André, 
inscrito na matriz predial urbana sob 
o artigo 4764º, da freguesia de Santo 
André, para o Senhor Davide Carlos 
Bento Marques da Silva.

Alteração de 3% ao Loteamento 
Municipal nº 45005/2002, requerida 
por Maria de Lurdes Jesus Figuei-
redo Silvestre.

A Câmara Municipal deliberou aprovar 
a alteração de pormenor ao Loteamento 
Municipal nº 45005/2002, requerida por 
Maria de Lurdes Jesus Figueiredo Sil-
vestre, Lote E9 - Loteamento Municipal 
da Várzea – Vila Nova de Santo André, 
prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o nº 3813/20030416 
e inscrito na matriz com o nº 6334 da 
freguesia de Santo André, que consiste 
na alteração da área de implantação que 
passará a ser de 228,10 m2, e na área 
de construção total do R/C que passará 
a ser de 173,99 m2.

As restantes prescrições do lotea-
mento manter-se-ão inalteradas.

Aditamento ao Contrato Promessa 
de Constituição de Direito de Super-
fície celebrado entre o Município 
de Santiago do Cacém e a empresa 
Ramos & Luz – Combustíveis jornais 
e revistas, Lda., em 10 de Maio de 
2010.

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de aditamento ao Con-
trato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície, 

Aditamento ao Contrato Promessa 
de Constituição de Direito de Super-
fície celebrado entre o Município 
de Santiago do Cacém e a empresa 
Handle Construções, Lda., em 05 de 
Maio de 2010.

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de aditamento ao Con-
trato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície.

Aditamento ao Contrato Promessa 
de Constituição de Direito de Super-
fície celebrado entre o Município de 
Santiago do Cacém e a empresa Saline 
Lusa – Empresa de Trabalho Temporá-
rio, Lda., em 06 de Maio de 2010. 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de aditamento ao Con-
trato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície.

Aditamento ao Contrato Promessa 
de Constituição de Direito de Super-
fície celebrado entre o Município 
de Santiago do Cacém e a empresa 
Intertimber, Lda., em 03 de Maio de 
2010.

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de aditamento ao Con-
trato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície.

Aditamento ao Contrato Promessa 
de Constituição de Direito de Super-
fície celebrado entre o Município 
de Santiago do Cacém e o senhor 
Hélder José Gonçalves Raposo, em 
28 de Abril de 2010. 

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de aditamento ao Con-
trato Promessa de Constituição de 
Direito de Superfície.

Reuniões Informais Periódicas 
entre a CMSC e as Juntas de Fregue-
sia.

A Câmara Municipal deliberou rejei-
tar a proposta em que o presidente da 
CMSC desafie todos e cada um dos 
onze presidentes das Juntas de Fre-
guesia do nosso Município, a aceitar 
a realização de uma reunião periódica 
em que terão assento todos os presi-
dentes de todos os órgãos executivos 
de todas as autarquias do Município, 
o mesmo é dizer o presidente de 
Câmara e os presidentes das Juntas 
de Freguesia. 

Na reunião em causa poderão e 
deverão ser tratados todos os assun-
tos de interesse para as autarquias 

envolvidas e desenvolvido o espírito 
de entreajuda, troca de experiências, 
cooperação, solidariedade e com-
plementaridade na acção, em ordem 
a melhor servir os cidadãos, de uma 
forma mais eficiente, mais eficaz e 
com ganhos em termos de recursos 
e de qualidade.

A reunião em apreço não poderá, 
obviamente, colocar em causa as 
competências próprias de cada órgão 
e a autonomia de cada autarquia pre-
vistos nos termos da CRP e da lei. 

04 de Agosto
Protocolo de Cooperação entre o 

Município de Santiago do Cacém e o 
“Sabichão” J. Infância, Lda

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de protocolo de Coope-
ração respectivos anexos a celebrar 
entre o Município de Santiago do 
Cacém e o “Sabichão” J. Infância, 
Lda., documento que será dado como 
reproduzido na acta.

Regime de Autonomia, Administra-
ção e Gestão dos Estabelecimentos 
Públicos da Educação Pré-Escolar 
e do Ensino Básico e Secundário – 
designação de representantes para 
os Conselhos Gerais: Conselho Geral 
do Agrupamento de Escolas de San-
tiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou refor-
mular a deliberação de Câmara de 
2009/11/12 no que diz respeito ao 
nome do representante do município 
no Agrupamento de Escolas de San-
tiago do Cacém, simultaneamente 
membro da Assembleia Municipal e 
presidente da Junta de Freguesia de 
Santiago do Cacém, Vítor Paulo de 
Jesus Miguel Barata.

Agrupamento de Escolas de Alva-
lade – Atribuição de patrono: parecer

A Câmara Municipal deliberou pro-
nunciar-se favoravelmente quanto à 
pretensão do Agrupamento de Escolas 
de Alvalade de ter como seu patrono 
o professor Arménio Fernandes de Oli-
veira Lança.

Recrutamento para ocupação de 
um posto de trabalho, previsto e não 
ocupado no mapa de pessoal, em 
regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeter-
minado

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura de procedimento concur-
sal comum para ocupação de um posto 
de trabalho, previsto e não ocupado no 
mapa de pessoal, em regime de con-
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trato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, na carreira/
categoria de Assistente Operacional 
(Coveiro), para a actividade de Cemité-
rios, da Divisão de Serviços Urbanos.

E autorizar o recrutamento de tra-
balhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida, em caso de 
impossibilidade de ocupação do posto 
de trabalho por trabalhador com rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida.

Recrutamento para ocupação de um 
posto de trabalho, previsto e não ocu-
pado no mapa de pessoal, em regime 
de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar o recrutamento para ocupação 
de um posto de trabalho, previsto e 
não ocupado no mapa de pessoal, na 
Divisão de Ambiente e Saneamento 
Básico, em regime de contrato de tra-
balho em funções públicas por tempo 
indeterminado, na carreira/catego-
ria de Assistente Operacional, para a 
actividade de Condução de Viaturas, 
Máquinas e Equipamentos.

 - Através da utilização da reserva de 
recrutamento;

 - E em caso de impossibilidade de 
ocupação de todos ou de alguns dos 
postos de trabalho por trabalhado-
res com relação jurídica de emprego 
público previamente estabelecida, por 
trabalhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem relação 
jurídica de emprego público previa-
mente estabelecida.

Rectificação do valor para aqui-
sição de materiais de construção 
no âmbito do procedimento de can-
didatura para apoio à realização de 
obras em habitações de indivíduos e 
famílias em situação de comprovada 
carência económica – candidatura 
do ano 2010

A Câmara Municipal deliberou 
rectificar o montante aprovado de 
2.685.55€, para 2.985.55€, referente 
à candidatura da D. Evelina Isabel 
Pereira Cavaca Pinela, seleccionada 
no ano 2010.

11 de Agosto 
Freguesia de Ermidas-Sado - 

Construção de duas rotundas
A Câmara Municipal tomou conhe-

cimento do abaixo-assinado remetido 

pela Junta de Freguesia de Ermidas-
-Sado relativamente à construção de 
duas rotundas, o qual foi dirigido à 
empresa Estradas de Portugal e reúne 
478 assinaturas.

Renovação de contrato de presta-
ção de serviços – Pedido de parecer 
prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou a 
emissão de parecer prévio para efeitos 
de renovação de contrato de presta-
ção de serviços com Manuel Pereira 
dos Reis, pelo período de 2 meses.

Celebração de contratos de pres-
tação de serviços – Pedido de pare-
cer prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou a 
emissão de parecer prévio para efeitos 
de celebração de contratos de presta-
ção de serviços, com nove técnicos, 
para ministrar aulas nas Piscinas 
Municipais, de Setembro de 2011 a 
Julho de 2012.

Contrato de Arrendamento cele-
brado com a senhora Carla Martins 
- Ratificação.

A Câmara Municipal deliberou ratifi-
car o despacho do senhor Presidente 
da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, datado de 5 de Agosto de 
2011 que determinou a celebração 
de um Contrato de Arrendamento, da 
Fracção “G”, do prédio urbano inscrito 
na matriz sob o artigo 3 107º da fre-
guesia de Santiago do Cacém, corres-
pondente ao 3º Esquerdo do Bloco C, 
sito na Praceta dos Bombeiros Volun-
tários, em Santiago do Cacém, com a 
senhora Carla Sofia Fonseca Mendes 
Gomes Carvalho Martins.

Concurso Público para a Reabilita-
ção Urbana de S. Francisco – Sector 
B – Prorrogação de prazo para apre-
sentação das propostas

A Câmara Municipal deliberou rati-
ficar o acto administrativo praticado 
pelo Presidente da Câmara Municipal 
de 08-08-2011 para aprovar a prorro-
gação de prazo para apresentação das 
propostas pelo período de 30 dias a 
contar da data de envio do aviso para 
publicação em Diário da Republica, 
respectivo aviso de prorrogação e 
aditamento ao programa de procedi-
mento que se juntam em anexo.

Requalificação da EM 550 – Aco-
lhimento a Miróbriga – Suspensão 
Parcial da obra

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a suspensão parcial da empreitada 
por um período de 60 dias, a terminar 
a 02-09-2011.

Praias da Costa de Santo André 
e Fonte do Cortiço – Protocolo de 
Colaboração Financeira com a Asso-
ciação de Nadadores Salvadores 
“Resgate”

Para a manutenção e melhoria da 
vigilância e assistência a banhistas 
nas praias do Município de Santiago 
do Cacém de forma idêntica à dos 
anos anteriores, atendendo à neces-
sidade de dotar as praias da Costa 
de Santo André e Fonte do Cortiço 
de meios para apoio na vigilância e 
resgate de vitimas, durante o ano de 
2011 e atendendo à existência de uma 
Associação de Nadadores Salvadores 
no Litoral Alentejano, RESGATE, pro-
pomos que se assine Protocolo de 
Colaboração Financeira com a referida 
Associação, por forma a dotarmos as 
Praias referidas com as medidas de 
segurança exigidas a uma praia pos-
suidora do galardão Bandeira Azul. 

O valor do protocolo é de 
31.844,46€. 

Toponímia e números de polícia no 
Loteamento Municipal da Chesandré 
em Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou apro-
vação do topónimo de rua e atribuição 
de números de polícia no Loteamento 
Municipal da Chesandré, em Vila Nova 
de Santo André: Praceta Chesandré: 
1, 2.

Transmissão da propriedade do 
solo do lote nº 111 do Loteamento 
Municipal da Costa de Santo André

A Câmara Municipal deliberou auto-
rizar o senhor Vítor Carlos Abrantes 
Soares, a transmitir a propriedade do 
solo do Lote n.º 111 do Loteamento 
Municipal da Costa de Santo André, 
inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 3 593º, da freguesia de 
Santo André, descrito na Conser-
vatório do Registo Predial sob o nº 
2017/19930506, para o seu filho, o 
senhor Henrique Miguel de Carvalho 
Soares.

Alteração de Loteamento nº 
07/2010 em nome de Virgílio José 
Sobral Fernandes Lança e Ângela 
Sofia da Conceição Rodrigues, Lote-
amento Municipal da Avenida Lote 8 
– Alvalade

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a alteração ao Loteamento nº 
07/2010, requerida por Virgílio José 
Sobral Fernandes Lança e Ângela Sofia 
da Conceição Rodrigues, para o lote 8 
do Loteamento Municipal da Avenida 
– Alvalade, prédio descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o nº 1173/20050614 e 

inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo nº 2048, da freguesia de Alva-
lade, conforme memória descritiva e 
planta síntese.

A operação consiste em suprimir 
um lugar de estacionamento público 
previsto, que confronta com o lote 8 
(nº15) de forma a possibilitar outra 
entrada de veículos no lote

Alteração ao Loteamento Munici-
pal do Parque Empresarial do Cercal 
do Alentejo, Expansão 1, Lote 11

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a alteração ao loteamento 
Municipal do Parque Empresarial do 
Cercal do Alentejo, Expansão 1, prédio 
descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o nº 1940/20080827 da 
freguesia do Cercal, que consiste 
no aumento da área do lote 11, bem 
como no aumento da área de implan-
tação e de construção no mesmo lote 
e na sua sequência a reformulação do 
desenho urbano, conforme memória 
descritiva e planta síntese.

Recepção Provisória das obras 
de urbanização referentes ao lotea-
mento nº 27/2007, em nome de Cus-
tódia Maria Gamito Amândio, sito em 
Courela das Figueiras do Cabeço – 
Aldeia de Santo André – Santo André 
e redução da garantia bancária

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a recepção provisória das obras de 
urbanização, procedendo-se à liberta-
ção de 12.139,97€, ficando cativo 
10% do valor total da garantia bancária 
n.º 72005610638 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Costa Azul CRL, a 
que corresponde 23.610€ valor que 
será libertado aquando da recepção 
definitiva.

Recepção definitiva das Obras de 
Urbanização do Loteamento do Espa-
danal – Cerca dos Caeiros – Cercal 
titulado pelo alvará nº 02/2004 e 
libertação da garantia bancária nº 
182-02-0003568/0003577 do Banco 
de Investimento Imobiliário no valor 
de 96.393,75€

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a recepção definitiva das 
obras de urbanização e a liberta-
ção da garantia bancária nº 182-
02-0003568/0003577 do Banco de 
Investimento Imobiliário, no valor 
ainda cativo de 96.393,75€.

Alteração de Loteamento nº 
08/2010 em nome de Carlos Alberto 
Gonçalves Pereira, Loteamento da 
Rua General Humberto Delgado Lote 
3 – São Bartolomeu da Serra

A Câmara Municipal deliberou apro-
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var a alteração de Loteamento nº 
08/2010, requerida por Carlos Alberto 
Gonçalves Pereira, para o lote 3 do 
Loteamento da Rua General Humberto 
Delgado lote 3 – São Bartolomeu da 
Serra, prédio descrito na Conserva-
tória do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o nº 165/19890925 e 
inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo nº 396, da freguesia de São Bar-
tolomeu da Serra, conforme memória 
descritiva e planta síntese.

25 de Agosto 
Acordo de Colaboração - Obras de 

Requalificação da EB 2/3
A Câmara Municipal deliberou apro-

var a Minuta do Acordo de Colabora-
ção a estabelecer entre o Município 
de Santiago do Cacém e a Direcção 
Regional de Educação do Alentejo 
– Obras de Conservação da Escola 
Básica de Alvalade.

Acção Social Escolar 2011/2012 – 
Auxílios Económicos: Livros e mate-
rial escolar – Critérios e valores/
escalões

A Câmara Municipal deliberou con-
siderar, para o ano lectivo 2011/2012, 
os mesmos critérios e princípios apli-
cados no ano lectivo 2010/2011, cons-
tantes do despacho nº 18987/2009, 
de 17 de Agosto, com as alterações 
introduzidas pelo Despacho nº 14368-
A/2010, de 14 de Setembro.

E manter a extensão dos apoios e 
critérios aplicados ao 1º ciclo e à Edu-
cação Pré-Escolar.

E considerar como valores a atribuir 
para livros e material escolar para o 
ano lectivo 2011/2012, os seguintes: 
Educação Pré-Escolar - escalão A – 
25€; escalão B – 12,50€. 

1ºciclo do Ensino Básico – escalão 
A – 75€; escalão B - 37,50€.

Refeitórios Escolares geridos 
pelas Associações de Pais das Esco-
las Básicas Nº 4, Nº 2 e Nº 3 de Vila 
Nova de Santo André – Transferência 
de Verbas para Funcionamento: Ano 
Lectivo 2011/2012

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir, para as Associações de Pais das 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico/
Jardim de Infância Nº 1, Nº 2 e Nº 3 
de Vila Nova de Santo André, a verba 
anual destinada a comparticipar o 
pagamento das suas funcionárias que 
assegurarão no ano lectivo 2011/2012 
o funcionamento dos respectivos 
Refeitórios Escolares no valor total 
de 88.235,64€, a que corresponde o 
valor de 29.411,88€ por Associação. 

O período a abranger é de Setembro 
de 2011 a Agosto de 2012.

A verba, a que corresponde o valor 
mensal de 2.450,99€, deverá ser 
mensalmente transferida para a conta 
bancária de cada uma das três Asso-
ciações de Pais.

Acção Social Escolar–Forneci-
mento de refeições escolares aos 
alunos e crianças da Escola Básica 
e Estabelecimento de Educação Pré-
-Escolar Itinerante de S. Bartolomeu 
da Serra: Minuta de Protocolo entre 
a Câmara Municipal e a Associação 
de Moradores de S. Bartolomeu da 
Serra

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a Minuta de Protocolo a estabelecer 
entre a Câmara Municipal e a Associa-
ção de Moradores de S. Bartolomeu 
da Serra, para criação das condições 
físicas necessárias ao fornecimento 
de refeições aos alunos e crianças da 
Escola Básica e Estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar Itinerante de S. 
Bartolomeu da Serra.

Acção Social Escolar 2011/2012 
– Fornecimento de refeições por 
outras entidades: apoio alimentar 
a crianças e alunos da educação 
pré-escolar e do 1º ciclo do ensino 
básico

A Câmara Municipal deliberou 
a manutenção, para o ano lectivo 
2011/2012, do princípio de aplicação 
enunciado no nº 5 da deliberação de 
Câmara de 2007/09/06, que refere ser 
a Câmara Municipal a suportar a dife-
rença entre o valor real da refeição e o 
preço a pagar pelos alunos.

E que o valor a comparticipar pela 
Câmara Municipal tenha como base 
de cálculo:

a) No caso dos alunos carenciados 
do escalão A, o pagamento de 100% 
do custo real da refeição indicado 
pelas entidades fornecedoras;

b) No caso dos alunos carenciados 
do escalão B, o pagamento do dife-
rencial entre o custo real da refeição 
indicado pelas entidades fornecedoras 
e os 50% pagos pelo aluno;

c) No caso dos alunos não caren-
ciados, o pagamento do diferencial 
entre o custo real da refeição indi-
cado pelas entidades fornecedoras e 
o preço fixado para as refeições pela 
Câmara Municipal.

E que esse valor seja, para as enti-
dades enumeradas, o seguinte:

Associação de Pais da EB de St. 
André nº 4- escalão A – 2,18€; esca-
lão B - 1,45€; não carenciado – 0,72€;

Associação de Pais da EB de St. 
André nº2- escalão A – 1,90€; escalão 

B - 1,17€; não carenciado – 0,44€;
Associação de Pais da EB de St. 

André nº3- escalão A – 2,02€; escalão 
B - 1,29€; não carenciado – 0,56€;

Casa do Povo de S. Domingos da 
Serra - escalão A – 3,70€; escalão B - 
2,97€; não carenciado – 2,24;

Casa do Povo de Abela - escalão A 
– 2,70€; escalão B - 1,97€; não caren-
ciado – 1,24€.

Acção Social Escolar 2011/2012 – 
Auxílios Económicos: Livros e mate-
rial escolar – Atribuição e transfe-
rência de verbas

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir os escalões e respectivas com-
participações (alimentação e aquisi-
ção 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 lis-
tagens.

E transferir para os Agrupamentos 
de escolas as verbas para aquisição 
de livros e/ou material escolar, desti-
nadas às crianças e aos alunos caren-
ciados – escalão A e B, constantes 
nas listagens, a saber: Agrupamento 
de Alvalade 5.199,98€; Agrupamento 
de Cercal do Alentejo 2.108,17€; 
Agrupamento de Santiago do Cacém 
6.887,50€; Agrupamento de Santo 
André 6.244,15€ e Agrupamento de 
Escolas de Sines 37,50 sendo o valor 
total de 20.477,30€.

Acção Social Escolar 2011/2012 – 
Apoio alimentar a crianças e alunos 
da educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico

A Câmara Municipal deliberou 
a manutenção, a título provisório, 
do preço da refeição, a fornecer às 
crianças da educação pré-escolar e 
alunos do 1º ciclo do ensino básico, 
praticado no ano lectivo2010/2011, a 
saber, 1,46€.

E suportar a 100% a refeição das 
crianças e alunos de escalão A e a 
50% a refeição das crianças e alunos 
de escalão B.

E aplicar a taxa adicional de 0,30€ 
sobre o preço definido para a refeição 
quando esta for adquirida no próprio 
dia de consumo.

Transporte de Refeições assegu-
rado pelas Juntas de Freguesia de 
Ermidas-sado e São Bartolomeu da 
Serra – Ano Lectivo 2011/2012 – 
Definição do preço ao quilómetro

A Câmara Municipal deliberou 
manter, para o ano lectivo 2011/2012 
o preço ao quilómetro de 0,56€ prati-
cado no ano lectivo anterior, a pagar 
às entidades supra-referidas que 

asseguram o transporte das refeições 
mediante a apresentação dos respec-
tivos mapas mensais, nos valores 
previsíveis de 3.228,65€ para a Junta 
de Freguesia de Ermidas e 2.186,46€ 
para a Junta de Freguesia de S. Barto-
lomeu da Serra.

Recrutamento para ocupação de 
quatro postos de trabalho, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal, 
em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo inde-
terminado

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a abertura de procedimento 
concursal comum para ocupação de 
quatro postos de trabalho, previstos 
e não ocupados no mapa de pessoal, 
em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indetermi-
nado, na carreira/categoria de Assis-
tente Técnico (Acção Educativa), para 
a actividade de Educação, da Divisão 
de Educação, Acção Social e Saúde.

E autorizar o recrutamento de tra-
balhadores com relação jurídica de 
emprego público por tempo determi-
nado ou determinável ou sem rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida, em caso de 
impossibilidade de ocupação do posto 
de trabalho por trabalhador com rela-
ção jurídica de emprego público pre-
viamente estabelecida.

Hasta Pública para Alienação de 
uma Viatura Sinistrada de marca 
Nissan

A Câmara Municipal deliberou efec-
tuar procedimento por hasta pública 
para alienação de uma viatura, sinis-
trada, de marca Nissan, do tipo ligeiro 
de mercadorias, de cor vermelha, com 
a matrícula SX-00-55 de 20-03-1991, 
propriedade do Município de Santiago 
do Cacém.

E aprovar as condições da hasta 
pública.

E efectuar a hasta pública na reu-
nião da Câmara Municipal do dia 08 de 
Setembro de 2011, pelas 10,00 horas.

Fornecimento e instalação de sis-
tema de aquecimento da água das 
Piscinas Municipais

A Câmara Municipal deliberou apro-
var o Relatório Final de análise das 
propostas, elaborado pelo júri do con-
curso.

E adjudicar o fornecimento de um 
sistema de aquecimento da água das 
Piscinas Municipais, com utilização de 
caldeiras de biomassa à base de pel-
lets, à AQUECILIZ LDA., pelo montante 
de 119.448,32 €, a que acrescerá o 
I.V.A à taxa legal em vigor.
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E exigir ao adjudicatário a presta-
ção de caução correspondente a 5% 
do preço contratual, no montante de 
5.972,42€.

Venda de Cortiça
A Câmara Municipal deliberou pro-

ceder ao convite a diversas entida-
des, com vista à venda de cortiça nas 
seguintes condições:

     a) O adjudicatário ficará respon-
sável pela tiragem, transporte e pesa-
gem da cortiça;

A Câmara Municipal acompanhará 
os trabalhos de pesagem;

O valor a licitar deve ser à arroba de 
cortiça;

Todas as árvores com possibilidade 
de extracção de cortiça deverão ter 
essa extracção efectuada;

O descortiçamento deve ser efectu-
ado “a pau batido”;

Deverá ser dado integral cumpri-
mento ao Decreto-Lei nº 169/2001 de 
25 de Maio, com especial evidência 
para os seus artigos 11º e 12º;

Deverão ser evitadas as feridas no 
entrecasco através de precaução dos 
operadores aquando da traçagem e 
descortiçamento;

Deverá ser cumprido o Código Inter-
nacional das Boas Práticas Suberíco-
las.

A alienação far-se-á mediante a 
apresentação de propostas em carta 
fechada que deverão ser entregues na 
Secção de Aprovisionamento e Patri-
mónio.

No envelope que contém a pro-
posta, deverá ser aposta a identifi-
cação e o número de contribuinte do 
proponente.

Nas propostas os interessados indi-
carão o preço que se propõem pagar 
pela alienação da cortiça. 

As propostas deverão ser entre-
gue até às 16:30 horas do dia 07 de 
Setembro de 2011.

O pagamento será efectuado após a 
pesagem da cortiça extraída.

E efectuar a abertura das propostas 
na reunião de Câmara Municipal do 
dia 08 de Setembro pelas dez e trinta 
horas, e que esta se reserve o direito 
de não aceitar qualquer das propostas, 
caso o preço ou as condições apre-
sentadas não satisfaçam os interesses 
do Município, abrindo então, licitação 
verbal entre os concorrentes presen-
tes, tendo por base a proposta mais 
elevada que tenha sido apresentada.

Hasta Pública para Adjudicação do 
Arrendamento do Quiosque sito no 
Passeio das Romeirinhas

A Câmara Municipal deliberou efec-
tuar procedimento por hasta pública 

para adjudicação do direito ao arren-
damento do Quiosque do Passeio das 
Romeirinhas.

E aprovar as condições da hasta 
pública e o caderno de encargos da 
exploração do Bar, conforme docu-
mentos. E efectuar a hasta pública na 
reunião da Câmara Municipal do dia 
08 de Setembro de 2011, pelas 10,00 
horas.

Cercisiago – Transferência de 
verba para apoiar na construção do 
Lar Residencial/Residência Autó-
noma em Sines

A Câmara Municipal deliberou trans-
ferir para a Cercisiago – Cooperativa 
de Educação e Reabilitação de Crian-
ças Inadaptadas dos Concelhos de 
Sines e Santiago do Cacém, o mon-
tante de 14.000€ correspondente a 
uma das cinco prestações anuais pre-
vistas para apoiar na construção do 
Lar Residencial/Residência Autónoma 
em Sines.

DESPACHO N.º 053/GAP/2011

Assunto: Nomeação de Gestor de 
Topo do Laboratório de Águas Muni-
cipal 

Considerando:
Que se encontra em curso a acredi-

tação do Laboratório de Águas Muni-
cipal;

Que a Norma Portuguesa EN ISO/
IEC 17025 prevê para acreditação o 
reconhecimento de um gestor de topo, 
isto é, a pessoa ou órgão que assume 
a responsabilidade máxima dessa 
estrutura;

Aplicada a Norma à realidade do 
Município identifica-se como gestor 
de topo o Presidente da Câmara;

Decorrente da reestruturação e da 
redistribuição de pelouros, pelo Des-
pacho n.º 024/GAP/2011, de 3 de 
Fevereiro, encontra-se o Vereador 
José Rosado a tutelar a água e sane-
amento;

Que face ao referido em d) se revela 
mais adequado que seja o Vereador 
com o pelouro a assumir as funções 
de gestor de topo previstas na Norma 
Portuguesa supra identificada.

No uso das competências que me 
são conferidas pela Norma Portu-
guesa EN ISO/IEC 17025, nos termos 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 69.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, alterada e 
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 
11de Janeiro, na sua versão actual:

Nomeio Gestor de Topo do Labora-
tório de Águas Municipal o Vereador 
José Rosado;

O nomeado desempenhará as com-
petências inerentes à função previstas 
na NP citada.

Da presente nomeação deve ser 
feita a publicação prevista no artigo 
37.º do Código de Procedimento 
Administrativo.

Santiago do Cacém, 5 de Maio de 
2011

O Presidente da Câmara Municipal

Vítor Proença

DESPACHO N.º 01 / DSU/2011

Assunto: Subdelegação de compe-
tências

1. Nos termos e ao abrigo do artigo 
70.º da Lei n.º 169/99 de 18 de 
Setembro, com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro e do artigo 35.º do Código de 
Procedimento Administrativo e con-
siderando as competências que me 
foram subdelegadas pela Directora do 
Departamento de Obras Municipais e 
Ambiente, Engª Ana Luísa Sobral Godi-
nho dos Santos Guerreiro,  através do 
Despacho n.º 004/DOMA/2011, de 
2 de Março, subdelego nos termos 
legais, na Chefe de Serviço Munici-
pal de Salubridade Urbana e Espa-
ços Verdes, Eng.ª Sílvia Catarina da 
Silva Figueiredo Barros:

1.1. No âmbito da gestão e direcção 
dos recursos humanos da respectiva 
Divisão, as seguintes competências:

1.1.1. Aprovar e alterar o mapa de 
férias e restantes decisões relativas 
a férias, com respeito pelo interesse 
pelo serviço;

1.1.2. Justificar ou injustificar faltas;

1.1.3. Autorizar o abono de venci-
mento de exercício perdido por motivo 
de doença;

1.1.4. Decidir nos termos da lei, em 
matéria de duração e horário de traba-
lho, no âmbito da modalidade deste 
último superiormente fixada;

1.1.5. Autorizar a prestação de tra-
balho extraordinário em consonância 
com as respectivas dotações orça-
mentais.

1.1.6. Ainda no âmbito da gestão 
e direcção dos recursos humanos da 
respectiva Divisão subdelego na Chefe 
de Serviço Municipal de Salubridade 

Urbana e Espaços Verdes, as com-
petências previstas nos Decreto-Lei 
n.º 106/98, de 24 de Abril, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 
de Dezembro, designadamente, auto-
rizar a deslocação de trabalhadores 
em funções públicas do seu domicí-
lio necessário, por motivo de serviço, 
com direito a abono de ajudas de custo 
e transporte, em consonância com as 
respectivas dotações orçamentais.

1.2. Nos mesmos termos e ainda 
nos termos do artigo 35.º n.º 2 do 
Código de Procedimento Administra-
tivo, fica, igualmente, subdelegado na 
Chefe de Serviço Municipal de Salu-
bridade Urbana e Espaços Verdes, 
a prática de actos de administração 
ordinária da Divisão, nomeadamente:

1.2.1. Assinar ou visar a correspon-
dência da câmara municipal com des-
tino a quaisquer entidades ou organis-
mos públicos.

1.2.2. Autorizar a passagem de 
termos de identidade, idoneidade e 
justificação administrativa;

1.2.3. Praticar outros actos ou for-
malidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da compe-
tência decisória do subdelegante.

2. Deve ser sempre assegurado o 
cumprimento do disposto do n.º 1 do 
artigo 71.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção que lhe foi 
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. 

3. No exercício das competências 
subdelegadas deve ser sempre men-
cionada essa qualidade, em cumpri-
mento do artigo 38.º do Código de 
Procedimento Administrativo.

4. O subdelegado deve informar o 
subdelegante das decisões geradoras 
de custo ou proveito financeiro proferi-
das ao abrigo da subdelegação.

5. A presente subdelegação de 
competências é publicada de acordo 
com o previsto no n.º 2 do artigo 37.º 
do Código de Procedimento Adminis-
trativo.

Santiago do Cacém, 2 Maio de 2011

A Chefe de Divisão de 
Serviços Urbanos

Cláudia Rita da Silva Jorge, Eng.ª
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DESPACHO Nº 072/GAP/2011

Assunto: Alteração da Composição do 
Gabinete de Apoio Pessoal do Presi-
dente da Câmara

No exercício da competência que me é 
conferida pelo disposto na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 73º da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, com a redacção da 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro:

1. Determino a cessação da comis-
são de serviço de Ana Cristina Guer-
reiro Lopes Vieira como minha adjunta 
e de Ana Filipa Ribeiro Gonçalves 
como minha secretária, revogando as 
nomeações constantes das alíneas b) 
e c) do n.º 1 do meu despacho n.º 33/
GAP/2009 de 02 de Novembro.

2. Nomeio, em comissão de ser-
viço, para integrar o meu Gabinete de 
Apoio Pessoal:

a) Ana Filipa Ribeiro Gonçalves – 
Assistente Técnico do Mapa de Pes-
soal da Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém - como adjunta;

b) Sandra Isabel dos Santos Cava-
linhos da Silva Cardador - Assis-
tente Técnico do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém - como secretária.

Mantém-se como Chefe de Gabinete 
Olívia Maria Nunes Bento Guerreiro 
de Carvalho – Técnica Superior do 
I.E.F.P.

O presente despacho produz efeitos a 
partir do dia 3 de Outubro de 2011

Publicite-se, 

Santiago do Cacém, 03 de Outubro 
de 2011

O Presidente da Câmara Municipal,

Vítor Proença

DESPACHO Nº 073/GAP/2011

Assunto: Gabinete de Apoio ao Presi-
dente – Delegação de Competências

1. Pelo meu despacho 072/
GAP/2011 de 03 de Outubro, foi 
nomeada como adjunta do Presidente 
da Câmara, Ana Filipa Ribeiro Gonçal-
ves.

2. Nos termos do nº 4, do artº 2º 
do Decreto-Lei 322/88 de 23/9, com 

as alterações introduzidas pela Lei n.º 
45/92, de 4/04 aplicável por força do 
nº 6, do artº 74º, da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro, compete ao Adjunto 
o apoio técnico ao Presidente da 
Câmara.

3. Nos termos do nº 4, do artº 73 
da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção vigente, delego à nomeada 
a prática de actos de administração 
ordinária no âmbito das seguintes 
áreas: Relações com as Juntas de 
Freguesia, Comunicação, Administra-
ção e Finanças e Projectos e Obras 
Municipais.

Santiago do Cacém, 3 de Outubro 
de 2011

O Presidente da Câmara Municipal

Vitor Proença


