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RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
(5 de dezembro a 26 de abril)
Ordem do Dia

05 de dezembro
Grandes Opções do Plano e Orçamento/Dois Mil e Doze
A Câmara Municipal deliberou aprovar as Grandes Opções do Plano e
Orçamento Dois Mil e Doze, documentos previsionais definidos no ponto
2.3 do Plano Oficial de Contabilidade
das Autarquias Locais, publicado em
anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/99, de
22 de fevereiro.
E submeter à apreciação e votação
da Assembleia Municipal.
Protocolo de colaboração entre o
Município de Santiago do Cacém, a
Petróleos de Portugal – Petrogal e
várias entidades do Concelho
A Câmara Municipal deliberou aprovar as minutas de Protocolo de colaboração a estabelecer entre o Município
de Santiago do Cacém e a empresa
Petróleos de Portugal – Petrogal SA e
entre estes e um conjunto de entidades do Concelho. Relativo a um apoio
monetário para o desenvolvimento das
suas atividades, de acordo com os fins
que cada uma delas prossegue.
Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – 1ª Revisão de
Preços Provisória
A Câmara Municipal deliberou aprovar o cálculo da 1ª revisão de preços
provisória no valor de 7.435,27€
acrescido de IVA (446,12€), que
perfaz um total de 7.881,39€.
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 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 de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, na
carreira/categoria de Assistente Operacional (Serralheiro), para a atividade
de Serralharia, na Divisão de Serviços
Urbanos.
E autorizar o recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de
emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem
relação jurídica de emprego público
previamente estabelecida, em caso
de impossibilidade de ocupação do
posto de trabalho por trabalhador com
relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado previamente
estabelecida.
Renovação de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer
prévio vinculativo
Deliberou a emissão de parecer
prévio para efeitos de renovação de
contrato de prestação de serviços
com a advogada Ausenda Ferreira,
sendo que a cláusula 7.ª do mesmo é
alterada no sentido do contrato poder
ser feito cessar a todo o tempo, por
qualquer das partes, sem necessidade
de aviso prévio e sem obrigação de
indemnizar.

Mapa de Pessoal – 2012
Deliberou aprovar o mapa de pessoal para o ano 2012.
E submeter à aprovação da Assembleia Municipal
Transportes Escolares 2011/2012
– Juntas de Freguesia de Santo
André, São Domingos e Vale de
Água: definição do preço ao quilómetro a praticar
Deliberou a manutenção dos preços
ao quilómetro praticados no ano letivo
anterior para o transporte escolar – na
modalidade de circuito especial, assegurado pelas Juntas de Freguesia de
Santo André e de São Domingos, a
saber: 0,67€ e pela Junta de Freguesia
de Vale de Água: 0,44€.
Ação Social Escolar – 2011/2012
- Auxílios Económicos: Livros, Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Alvalade
Sado, Cercal do Alentejo, Santiago
do Cacém e Santo André
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material escolar às crianças do Pré-Escolar
e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, relativos a novos pedidos.
E transferir para os Agrupamentos
na sequência das atribuições, atrás
previstas, as verbas para livros e/
ou material escolar, destinados às
crianças e aos alunos carenciados –
escalão A e B, a saber: Agrupamento
de Escolas de Alvalade Sado 75€,
Agrupamento de Escolas de Cercal do
Alentejo 25€, Agrupamento de Escolas

de Santiago do Cacém 75€ e Agrupamento de Escolas de Santo André 50€
sendo o valor total de 225€.
“Hasta Pública do Loteamento
“Nova Lezíria” – Vila Nova de Santo
André”
A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa Apar-Mar, Construções Lda, pela Importância de
610.000€ e nas restantes condições
da Hasta Pública, os lotes um e dois
do Loteamento “Nova Lezíria” sito em
Vila Nova de Santo André.
Alteração de Loteamento nº
6/2011, em nome de Filigalva, Construção Civil Ldª, retificação, por erro
material, dos valores pagos, pelo
requerente, no que diz respeito a
cedências para espaços verdes e
equipamentos coletivos, aquando
da aprovação da alteração de loteamento n.º 4/2008 e aprovação da
devolução dos valores pagos indevidamente
A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração de Loteamento nº
06/2011, requerida por Filigalva, Construção Civil Ldª, para o lote 4 do Loteamento sito em Cumeadas – Santiago
do Cacém, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago
do Cacém sob o nº 2694/20060113
e inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo nº 3030 da freguesia de Santiago do Cacém, conforme memória
descritiva e planta síntese em anexo.
Com a presente alteração o lote 4
ficará com as seguintes características:
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Área do lote: 729,50 m2, n.º de pisos
acima da cota de soleira: 2; n.º de
pisos abaixo da cota de soleira: 1; n.º
máximo de fogos: 2; Área de implantação 364,75 m2; Área de construção:
437,70 m2, sendo 218,85 m2 para o
r/c e 218,85 m2 para o primeiro andar.
E retificar, por erro material, os valores pagos, pela Firma Filigalva Construção Civil Ld.ª no que diz respeito
a cedências para espaços verdes e
equipamentos coletivos, aquando da
aprovação da alteração de loteamento
n.º 4/2008.
E aprovar a devolução dos valores
pagos indevidamente, na importância
de 307,64€.
Receção Provisória das obras de
urbanização referentes ao loteamento n.º 40004/1999, em nome de
Luís Manuel Rosa Quinta Fernandes
e Outros, sito em Lotes 2 e 3 – Loteamento do Bairro Pôr do Sol – Vila
Nova de Santo André e redução da
garantia bancária n.º GAR/08301912
do Banco BPI, S.A
Deliberou aprovar a receção provisória das obras de urbanização,
ficando cativo 10% do valor total da
garantia bancária n.º GAR/08301912
do Banco BPI, S.A, a que corresponde
o valor de 3 156,66€, valor que será
libertado aquando da receção definitiva.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Apresentação da lista de candidatos a Juiz Social do Município de
Santiago do Cacém, no âmbito do
Decreto-lei nº 156/78 de 30 de junho
Deliberou aprovar a lista de 32 candidatos a Juiz Social do Município de
Santiago do Cacém.
E submeter à Assembleia Municipal para votação da lista de 15 Juízes
Sociais Efetivos e de 15 Juízes Sociais
Suplentes.
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12 de dezembro
Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga – Resolução
do Contrato – Posse Administrativa
– Conta Final
A Câmara Municipal deliberou aprovar a resolução sancionatória do contrato da empreitada de Requalificação
da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga,
celebrado com a empresa GUEDOL –
Engenharia S.A., nos termos do disposto no artigo 333º do Código dos
Contratos Públicos, em especial nos
termos mencionados no n.º 1 alíneas
a) e h), designadamente por incumprimento definitivo do contrato por facto
imputável ao cocontratante e pelo

facto de este se encontrar em situação
de insolvência.
E aprovar da execução da posse
administrativa da empreitada, para a
elaboração da consequente notificação da decisão ao empreiteiro e respetiva convocatória.
E aprovar a Conta final dos trabalhos
atualmente executados.
Requalificação dos Eixos Urbanos
Estruturantes – Resolução do Contrato – Posse Administrativa – Conta
Final
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a resolução sancionatória do
contrato da empreitada de Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes,
celebrado com a empresa GUEDOL
– Engenharia S.A., nos termos do disposto no artigo 333º do Código dos
Contratos Públicos, em especial nos
termos mencionados no n.º 1 alíneas
a) e h), designadamente por incumprimento definitivo do contrato por facto
imputável ao cocontratante e pelo
facto de este se encontrar em situação
de insolvência.
E aprovar da execução da posse
administrativa da empreitada, para a
elaboração da consequente notificação da decisão ao empreiteiro e respetiva convocatória.
E aprovar a Conta final dos trabalhos
atualmente executados.
Requalificação Urbana dos Bairros
da Atalaia, Azul e pôr do sol – Resolução do Contrato – Posse Administrativa – Conta Final
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a resolução sancionatória do
contrato da empreitada de Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia,
Azul e pôr do sol, celebrado com a
empresa GUEDOL – Engenharia S.A.,
nos termos do disposto no artigo 333º
do Código dos Contratos Públicos, em
especial nos termos mencionados no
n.º 1 alíneas a) e h), designadamente
por incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao cocontratante e pelo facto de este se encontrar
em situação de insolvência.
E aprovar da execução da posse
administrativa da empreitada, para a
elaboração da consequente notificação da decisão ao empreiteiro e respetiva convocatória.
E aprovar a Conta final dos trabalhos
atualmente executados.

15 de dezembro
Entidade reguladora para a Comunicação Social

Exposição de Arnaldo Frade sobre
alegada ausência de pluralismo nos
meios de comunicação propriedade
da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém
A Câmara Municipal tomou conhecimento da deliberação 3/Plu/2011 da
Entidade Reguladora para a Comunicação Social relativamente ao assunto
em epígrafe.
Reabilitação da Coletiva A2 –
ASAS – Bairro Azul – Prorrogação de
Prazo
Deliberou ratificar o ato administrativo praticado pelo Presidente da
Câmara Municipal de 14-12-2011
para aprovar a prorrogação graciosa
de prazo de execução da obra, pelo
período de 30 dias com início em
15-12-2011.
Orçamentação das despesas com
pessoal – 2012
A Câmara Municipal deliberou
aprovar o montante máximo da verba
orçamental a afetar ao encargo com
o recrutamento de trabalhadores
necessários à ocupação dos postos
de trabalho previstos e não ocupados
do mapa de pessoal aprovado, com
a afetação do montante máximo de
190.000€.
Movimento Associativo Desportivo do Município - Transferência de
verbas para Associações Desportivas do Município
A Câmara Municipal deliberou aprovar os protocolos e a transferência de
verbas para as Associações Desportivas do Município:
Futebol Clube Alvaladense –
11.509,08€
Kotas Bike Team – 2.298,12€
Grupo Desportivo S. Francisco da
Serra – 1.430,88€
Futebol Clube Ermidense –
8.377,60€
Os Chaparros BTT Team – 402,16€
Centro Equestre de Santo André –
3.453,12€
Clube Galp Energia – 3.219,92€
Associação Litoral Aventura –
2.277,44€
COALA – 3.690,72€
Grupo Desportivo de Santa Cruz –
3.113,44€
Associação de Moradores de Aldeia
dos Chãos – 2.200€
Clube de Ténis de Santo André –
3.348,40€
Grupo Desportivo “Os Relvenses” –
557,92€
Sociedade Columbófila do Litoral
Alentejano – 1.016,40€
Hockey Club Santiago – 14.665,20€

Clube de Patinagem Miróbriga –
1.767,92€
Estrela de Santo André – 2.5874,
81€
Núcleo de Árbitros Santiago do
Cacém – 1.443,20€
Sporting Futebol Clube Abelense –
1.961, 96€
Juventude Atlético Clube –
12.987,04€
Abc-foot – Escola de Futebol, Associação – 2.283,60€
Os Vilas – 2.310€
Vitória Futebol Clube Ermidense –
1.386€
Grupo Motard Rodar Lento –
3.573,68€
Casa do Povo do Cercal do Alentejo
– 660€
A.R.A Os Barrigotos – 1.763,52€
Sociedade da Juventude Cercalense
– 3.322€
Grupo de Animação Cultural de S.
Domingos – 510,40€
Grupo Motard de Santo André –
554,40€
Ação Social Escolar – 2011/2012
– Auxílios Económicos: Livros,
Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de
Alvalade Sado, Cercal do Alentejo e
Santo André
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material escolar às crianças do Pré-Escolar
e aos alunos do 1º Ciclo do Ensino
Básico, relativos a novos pedidos.
E reformar a deliberação de Câmara
Municipal datada de 17.11.2011,
relativa ao assunto em epígrafe, respeitante a um aluno, pelo facto de ter
havido lapso dos serviços, uma vez
que foi proposto escalão B para efeitos de Refeição, ao invés de Escalão
A como deveria. E transferir para os
Agrupamentos na sequência das atribuições, atrás previstas, as verbas
para livros e / ou material escolar,
destinados às crianças e aos alunos
carenciados – escalão A e B, a saber:
Agrupamento de Escolas de Alvalade
Sado 75€, Agrupamento de Escolas
de Cercal do Alentejo 187,50€ e Agrupamento de Escolas de Santo André
187,50€ sendo o valor total de 450€.
Transporte de refeições assegurado pela Junta de Freguesia
de Cercal do Alentejo – Ano Letivo
2011/2012 – Definição do preço ao
quilómetro
A Câmara Municipal deliberou
manter, para o ano letivo 2011/2012,
o preço ao quilómetro praticado no
ano letivo anterior, a saber de 0,56€,
para pagamento do transporte de

Loteamento Municipal do Parque
Empresarial do Cercal do Alentejo –
Permuta dos Lotes nº 13 pelo nº14
A Câmara Municipal deliberou
anular a atribuição do lote nº 13 do
Loteamento Municipal do Parque
Empresarial do Cercal, efetuado por
deliberação de 23 de abril de 2009,
à senhora Isabel Maria Pacheco de
Brito Ramos, cuja posição contratual
foi posteriormente transmitida para o
seu filho, senhor António Francisco de
Brito Ramos Merino.
E atribuir o lote nº 14 do Loteamento
Municipal do Parque Empresarial do
Cercal, ao senhor António Francisco
de Brito Ramos Merino.
E aprovar a minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, a celebrar entre o Município de Santiago do
Cacém e o Senhor António Francisco
de Brito Ramos Merino.

22 de dezembro
Minuta do contrato da empreitada
de reabilitação urbana de S. Francisco – Setor B
A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do contrato referente à
Empreitada de “Reabilitação Urbana
de S. Francisco – Setor B”, a celebrar
com a empresa “Vibeiras – Sociedade
Comercial de Plantas, S.A”.
Cedência de posição para o arrendamento do espaço “B” destinado à
instalação de comércio no Parque
Central de Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou que
o espaço Comercial B - (reg. sob o
artº 2746), destinado a Restauração
e Bebidas (Simples), fosse adjudicado
aos Senhores Pedro Jorge Flores Baltazar Lopes e Rui António dos Santos
Faria, por deliberação de Câmara de
15 de setembro de 2011.
E aprovar a cedência de posição
para a empresa Baltazar & Faria Lda.,

Aprovação do desenho urbano do
Loteamento Municipal nº 04/2011 Espadanal – Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou aprovar o desenho urbano do loteamento
Municipal n.º 4/2011, área a desanexar
do prédio descrito na Conservatória do
Registo Predial de Santiago do Cacém
sob o n.º 864/19930413 e inscrito na
matriz sob parte do artigo 85.º, secção
Q, da freguesia de Cercal do Alentejo,
para constituição de 24 lotes, sendo
o lote 1 destinado a equipamento de
utilização coletiva, nomeadamente
piscinas de ar livre, com edifícios de
apoio e os restantes lotes destinados
a habitação unifamiliar em banda, de
acordo com a memória descritiva e
planta síntese.

05 de janeiro
Hospital do Litoral Alentejano XVIII Reunião Nacional de Medicina
Interna dos Hospitais Distritais
A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento efetuado
pela Comissão Organizadora da XVIII
Reunião Nacional do Núcleo de Medicina Interna dos Hospitais Distritais,
relativamente ao apoio prestado pela
Câmara Municipal de Santiago do
Cacém que contribuiu para o sucesso
do evento em epigrafe realizado nos
dias 21 e 22 de outubro de 2011, no
Auditório António Chainho.
Associação Nacional de Municípios Portugueses - Deliberação da
Entidade Reguladora para a Comunicação Social – Boletim Municipal
A Câmara Municipal tomou conhecimento da resposta enviada pela ANMP
sobre o assunto em epígrafe.

Homologação de cartográfica digital, aerofotogramétricos, à escala
1:10.000
Tomou conhecimento da homologação, pelo Instituto Geográfico Português (IGP), da cartografia, com a
qual se pretende uma cobertura total
do território do Município de Santiago
do Cacém à escala 1:10.000.
A referida cobertura tem duas fases
distintas são:
- Atualização da base cartográfica,
oficial do IGP vulgarmente designada
por 5/95, e que abrange uma faixa litoral do território do Município de Santiago do Cacém.
- Cobertura de produção, que teve
origem no processo promovido pela
Associação de Municípios do Litoral
Alentejano (AMLA, atual Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Litoral
– CIMAL, com recursos a quadros
comunitários para a produção de cartografia digital.
Por motivos de economia não foram
executadas, na cartografia que foi promovida pela CIMAL, as áreas urbanas
à escala 1:10.000, tendo em consideração que estas foram alvo de uma
produção cartográfica à escala 1:2000
(Também promovida pela CIMAL)
Devido a tal facto na cartografia,
recentemente homologada pelo IGP,
não constam essas áreas, no seu
lugar está um “buraco” que será superado aquando da homologação da
cartografia à escala 1:2.000, que se
aguarda.
Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº
134760 referente ao mês de dezembro de 2011 em nome de António
Manuel Ramos Pessanha da Silva
A Câmara Municipal deliberou apro-

var o pagamento em seis prestações
da fatura/recibo de água nº 134760
referente ao mês de dezembro de
2011, conforme informação anexa e o
requerido pelo munícipe.
Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº
117873 referente ao mês de novembro de 2011 em nome de Maria Luísa
Costa Perdizeiro
A Câmara Municipal deliberou aprovar o pagamento em quatro prestações da fatura/recibo de água nº
117873 referente ao mês de novembro de 2011, conforme informação
anexa e o requerido pelo munícipe.
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Agiltrata LDª.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a redução da garantia bancária n.º
0783.004952.693 da Caixa Geral de
Depósitos, referente à execução das
obras de urbanização no Loteamento
sito em Charra, Pinheiro da Carapinha
– Santiago do Cacém, cujo valor inicial era de 984.200€, ficando cativo o
valor 808.300€.
E aprovar a redução da garantia
bancária n.º 0783.005098.293/CGD
cujo valor inicial era de 72.823,95€,
referente ao pagamento fracionado
da Taxa Municipal de Urbanização,
ficando cativo o valor de 41.369,95€.

Constituição de Fundo de Maneio
A Câmara Municipal deliberou aprovar para o ano de 2012, ao abrigo do
ponto 2.3.4.3. do POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais) aprovado pelo Decreto-Lei nº.
54-A/99, de 22 de fevereiro, a constituição de um Fundo de Maneio dotado
de um valor de 3.500€ de acordo
com o Regulamento de Constituição
e Regularização do Fundo de Maneio
aprovado na reunião de Câmara de 8
de janeiro de 2003.
Tendo em conta o nº.3 da Cláusula
segunda do Regulamento, nomearmos para Tesoureiro do Fundo o
Coordenador Técnico Sr. Octávio José
Palminha Gonçalves e Tesoureiro
substituto a Técnica Superior Sr.ª. Dr.ª
Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço.

Sociedade Harmonia - Concerto
de Natal e Concerto de Ano Novo –
Transferência de Verba
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de uma verba de
2.000€ para a Sociedade Harmonia
destinada ao Coral Harmonia para
apoiar a realização do Concerto de
Natal e o Concerto de Ano Novo.
Estrela de Santo André – Associação de Cultura, Recreio e Desporto
Protocolo entre o Município e o
Estrela de Santo André para a Gestão
do Campo de Futebol Municipal de
Santo André
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a minuta de Protocolo entre
o Município e a Associação de Cultura e Recreio e Desporto Estrela de
Santo André para a Gestão do Campo
de Futebol Municipal de Vila Nova de
Santo André.
Movimento Associativo Desportivo do Município - Transferência de
verbas para Associações Desportivas do Município
A Câmara Municipal deliberou aprovar os protocolos e a transferência de
verbas para as Associações Desportivas do Município:
- Associação Desportiva Luvas
Pretas – 11.970,64€
- G.D.C.T Repsol Polímeros –
6.384,40€
- Grupo Desportivo Leal Soneguense – 2.428,80€
ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ S.A Constituição de Servidão / Emissário
entre a ETAR de Santiago do Cacém
e a ETAR de Ribeira de Moinhos –
Indemnização
A Câmara Municipal deliberou aceitar o valor de 9.977,64€, proposto
pela Águas de Santo André, S.A.,
como indemnização pela Constituição de Servidão sobre uma parcela de

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Hasta pública para venda de
pinhas
A Câmara Municipal deliberou adjudicar o Lote 1 e o Lote 2 ao Senhor
Vítor Manuel Ramos Louro, pelo valor
de 565€ e 435€, respetivamente.
Valores acrescidos de IVA à taxa legal,
e nas restantes condições da Hasta
Pública.

agora constituída e representada pelos
mesmos, na qualidade de sócios
gerentes, para o arrendamento do
referido espaço comercial.

SANTIAGO DO CACEM

refeições entre o Refeitório Escolar da
EB do Cercal nº 2 e a EB do Cercal nº
3 à entidade suprarreferida, mediante
a apresentação dos respetivos mapas
mensais, no valor previsível de
190,40€.
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terreno com a área de 2.336 m², do
prédio rústico denominado “Pinhal do
Concelho”, inscrito na matriz cadastral
da freguesia de Santiago do Cacém
sob o artº 1º da Secção J, para passagem do emissário de ligação entre a
ETAR de Santiago do Cacém e a ETAR
de Ribeira de Moinhos.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Revogação da deliberação de
Câmara de 08.11.2007, processo
de loteamento 7/2007 e aprovar a
nova proposta de alteração ao Loteamento de retificação da 1ª fase do
Loteamento Municipal da Zona IV –
Santiago do Cacém
Em 08.11.2007 foi aprovada proposta de agenda que apresentava a
reformulação de áreas dos lotes 53
e 55 e a supressão dos lotes 54, 55
A e 56, passando o loteamento de 11
para 8 lotes. Porém, previamente ao
registo dessa alteração de loteamento
foi detetada a existência de um erro
de definição de áreas e de número de
lotes resultante da apresentação de
um levantamento topográfico desatualizado, pelo que a Câmara Municipal
deliberou a revogação da deliberação
que aprovou essa proposta e a sua
substituição pela atual.
Com a atual operação pretende-se suprimir alguns lotes que nunca
foram delimitados no terreno, assim
como retificar as áreas dos lotes
existentes, adaptando-os à situação
real verificada no local. Desta forma o
loteamento passa de 11 para 9 lotes,
sendo suprimidos os lotes 54 e 56 e
reformuladas as áreas dos lotes 53,
55 e 55 A.
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CHESANDRÉ – Cooperativa de
Habitação e Construção Económica
CRL.
Receção Provisória das obras de
urbanização referentes ao loteamento n.º 3/2007, em nome de Chesandré – Cooperativa de Habitação
e Construção Económica CRL, sito
em Loteamento da Chesandré – Vila
Nova de Santo André e redução da
garantia bancária
A Câmara Municipal deliberou aprovar a receção provisória das obras
de urbanização, ficando cativo 10%
do valor total da garantia bancária n.º
0731.004918.393 da Caixa Geral de
Depósitos S.A, a que corresponde o
valor de 81.660€, valor que será libertado aquando da receção definitiva.
Transmissão do Direito de Superfície do Lote n.º 132 do Loteamento
Municipal de Alvalade
Deliberou autorizar a senhora Joana
Maria Pereira, na qualidade de cabeça

de casal da herança aberta por óbito
de sua mãe Maria Augusta, a transmitir o direito de superfície do lote n.º
132, sito no Loteamento Municipal de
Alvalade, para a senhora Dora Isabel
Martinho da Costa Oliveira.
Deve a requerente apresentar no
prazo de 30 dias, após a celebração da respetiva escritura, cópia da
mesma no Serviço de Património.

12 de janeiro
Síntese da Execução Financeira do
Município, no 4º Trimestre
A Câmara Municipal tomou conhecimento da Síntese da Execução
Financeira do Município no 4º trimestre de 2011, da Câmara Municipal de
Santiago do Cacém.
Conclusão da Requalificação da
EM 550 – Acolhimento a Miróbriga –
Abertura de Procedimento por Concurso Público
A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto que se apresenta em
anexo.
E aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um
custo estimado de 658.000€, acrescido de IVA, (39.480€), o que perfaz
um valor total de 697.480€.
E aprovar o anúncio, programa de
procedimento, caderno de encargos
e o júri, sendo constituído por três
membros efetivos e dois suplentes,
de entre os quais nomeado um Presidente do Júri.
JÚRI DO PROCEDIMENTO
Presidente: Arq. João Sousa
Membros Efetivos: 1º - Eng.º António Penedo, 2º- Dra. Fátima Ramusga
Membros Suplentes: 1º - Eng.º Ana
Vilas Boas, 2º- Dra. Ana Zorrinho
E aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para
resposta aos pedidos de esclarecimentos solicitados pelos interessados
no âmbito do artigo 50º do Código dos
Contratos Públicos.
Conclusão da Requalificação dos
Eixos Urbanos Estruturantes – Abertura de Procedimento por Concurso
Público
A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto que se apresenta em
anexo.
E aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um
custo estimado de 115.200€, acrescido de IVA, (6.912€), o que perfaz
um valor total de 122.112€.
E aprovar o anúncio, programa de
procedimento e caderno de encargos

e aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efetivos e dois
suplentes, de entre os quais nomeado
um Presidente do Júri.
JÚRI DO PROCEDIMENTO
Presidente: Eng. º José Carlos Correia
Membros Efetivos: 1º - Eng.º José
Siborro, 2º- Dra. Mónica Aguiar
Membros Suplentes: 1º - Eng.º Ana
Vilas Boas, 2º- Dra. Ana Zorrinho
E aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para
resposta aos pedidos de esclarecimentos solicitados pelos interessados
no âmbito do artigo 50º do Código dos
Contratos Públicos.
Conclusão da Requalificação
Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul
e Pôr do sol – Abertura de Procedimento por Concurso Público
A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto que se apresenta em
anexo.
E aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com
um custo estimado de 391.420€,
acrescido de IVA, (23.485,20€), o que
perfaz um valor total de 414.905,20€.
E aprovar o anúncio, programa de
procedimento e caderno de encargos
e aprovar o seguinte júri sendo constituído por três membros efetivos e dois
suplentes, de entre os quais nomeado
um Presidente do Júri.
JÚRI DO PROCEDIMENTO
Presidente: Eng.ª Ana Vilas Boas
Membros Efetivos: 1º - Arq. Silvana
Cachucho, 2º- Dra. Fátima Ramusga
Membros Suplentes: 1º - Eng.º
António Valério, 2º- Dra. Ana Zorrinho
E aprovar a delegação de competências no Júri do procedimento para
resposta aos pedidos de esclarecimentos solicitados pelos interessados
no âmbito do artigo 50º do Código dos
Contratos Públicos.
Requalificação e Valorização do
Parque Central – Prorrogação de
Prazo
A Câmara Municipal deliberou aprovar a prorrogação do prazo de execução da obra, pelo período de 44 dias
com início em 12-01-2012.
E aprovar os Planos de trabalhos,
Cronograma Financeiro e Plano de
Pagamentos.
Cedência de Habitação – Renovação do Contrato de Arrendamento
A Câmara Municipal deliberou
autorizar a prorrogação do Contrato
de Arrendamento celebrado entre o
Município de Santiago do Cacém e a
Senhora Rita Gomes de Oliveira, em

04 de fevereiro de 2011, referente
à fração “M” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º,
da freguesia de Santiago do Cacém,
correspondente ao Primeiro Andar,
Esquerdo, do Bloco D, da Praceta dos
Bombeiros Voluntários em Santiago
do Cacém, por mais seis meses, com
uma única renovação por igual período.
Ação Social Escolar – 2011/2012
– Livros, Material Escolar e Apoio
Alimentar – Agrupamento de Escolas
de Alvalade e Santo André
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material escolar às crianças do Pré-Escolar
e à aluna do 1º Ciclo do Ensino Básico,
relativos a novos pedidos.
E transferir para os Agrupamentos
na sequência das atribuições, atrás
previstas, as verbas para livros e/ou
material escolar, destinados às crianças e à aluna carenciada – escalão A
e B, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 25€ e Agrupamento
de Escolas de Santo André 112,50€
sendo o valor total de 137,50€ .
Cedência da Antiga Escola Primária das Catifarras, ao Grupo Motard
Rodar Lento
A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência da antiga Escola Primária das Catifarras, propriedade do
Município, sita na freguesia do Cercal
do Alentejo no Concelho de Santiago
do Cacém, inscrito na matriz predial
sob o artigo 2034º da Freguesia do
Cercal do Alentejo, ao Grupo Motard
Rodar Lento, destinado a Sede do
referido Grupo.
E aprovar a Minuta do Contrato de
Comodato.
Os Barrigotos – Associação
Recreativa de Alvalade
Cedência de instalações no antigo
Posto de Turismo da Mimosa, e
aprovação da minuta do Contrato de
Comodato
Deliberou aprovar a cedência a título
gratuito de parte do prédio do antigo
Posto de Turismo da Mimosa (das
salas identificadas pelos números 10
e 12), freguesia de Alvalade, concelho de Santiago do Cacém, descrito na
Conservatória do Registo Predial sob a
ficha nº 00450/030589, inscrição G-2,
à entidade “Os Barrigotos – Associação
Recreativa de Alvalade”, destinado a
Sede e local onde possam desenvolver
algumas das suas atividades.
E aprovar a Minuta do contrato de
Comodato.

Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº
121066 referente ao mês de novembro de 2011 em nome de António
Gamito Pereira Vilhena Lopes
A Câmara Municipal deliberou aprovar o pagamento em cinco prestações
da fatura/recibo de água nº 121066
referente ao mês de novembro de
2011, conforme informação e requerido pelo Munícipe.
Filipe Nogueira Jaques da Luz
Marques - Satisfação de Serviço
Público Prestado
A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da carta sobre o
assunto em referência demonstrando
satisfação pela forma como tem sido
atendido e solucionadas questões técnicas que se prendem com processos
de licenciamento a decorrer na Divisão
de Ordenamento e Gestão Urbanística
da Câmara Municipal de Santiago do
Cacém.
Cercalinvest – Investimentos Imobiliários, Lda
A Câmara Municipal deliberou apro-

A ESPIGA – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.
Contrato de Arrendamento – Edifício da antiga Central Elétrica - Alteração
A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração da alínea b) da Cláusula
Quinta do contrato celebrado entre o
Município de Santiago do Cacém e “A
Espiga – Cooperativa de Solidariedade
Social, CRL” em cinco de julho de dois
mil e onze, passando a mesma a ter a
seguinte redação.
Quinta
a) ------b) Com vista à execução das obras
necessárias, não haverá lugar ao
pagamento de qualquer renda até ao
mês de maio de dois mil de doze.
As restantes cláusulas constantes
do contrato de arrendamento, assinado em cinco de julho de dois mil e
onze, manter-se-ão inalteradas.

19 de janeiro
Doações ao Município de Santiago
do Cacém durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2011
A Câmara Municipal deliberou aceitar as doações.
E agradecer aos doadores os documentos oferecidos à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – Philip John
Simons (5 monografias), Carlos Teiga
(1 monografia) – e à Biblioteca Municipal Manuel José do Tojal, Carlos Amoroso (8 monografias), Jorge Almeida
(2 monografias), Maria Fernanda
Nunes (3 monografias), Sandro Gonçalves (6 monografias), José Mónica
(5 monografias e 7 CD´s), Justina
Cristóvão (10 monografias).
Cedência de parte da antiga Escola
Primária de Santiago do Cacém, sita
na Av. D. Nuno Álvares Pereira em
Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência de parte do edifício da
antiga Escola Primária de Santiago do
Cacém, propriedade do Município, sita
na Rua D. Nuno Álvares Pereira em
Santiago do Cacém, inscrito na matriz
predial sob o artigo 2338º, à União
Sport Club, destinado a Sede da referida associação.
E aprovar a Minuta do Contrato de

Renegociação de novos “spreads” máximos no âmbito do FAME –
Fundo de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas
A Câmara Municipal deliberou aprovar as condições de alteração dos
spreads apresentados pela ADRAL –
Agência de Desenvolvimento Regional
do Alentejo, S.A através do e-mail de
03-11-2011: os spreads máximos,
passam a ser até 5,25%c e as novas
comissões de garantia com as sociedades de garantia mútua, passam a
ser entre os 2,5% e os 3%.
ALGAZARRA PRODUÇÕES – Produção de Eventos, Lda
Pedido de alargamento de horário
de funcionamento do estabelecimento de Bebidas – “Bar Algazarra”
A Câmara Municipal deliberou deferir o pedido de alargamento de horário
de funcionamento do estabelecimento
comercial em epígrafe, até às 02 horas
da manhã.

26 de janeiro
CP- Comboios de Portugal - Paragem experimental do Comboio Alfa
Pendular nº 182 em Ermidas
A Câmara Municipal tomou conhecimento que a partir do próximo dia
01 de fevereiro de 2012 e durante um
período de três meses, o comboio Alfa
Pendular nº182, com partida de Faro
às 07h00 e chegada a Lisboa Oriente
às 10h04, passará a ter paragem
comercial na Estação de Ermidas,
estando prevista a sua hora de partida
nesta estação às 08h41.
Protocolo de Colaboração entre o
Município de Santiago do Cacém, a
Repsol Polímeros S.A e várias entidades do Concelho
A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Município
de Santiago do Cacém, a empresa
Repsol Polímeros S.A, o União Sport
Club, o Juventude Atlético Clube, o
Estrela de Santo André – Associação
de Cultura Recreio e Desporto, a Quadricultura Associação, o Hockey Club
de Santiago e o Instituto das Comunidades Educativas, relativo a um apoio
monetário para o desenvolvimento das
suas atividades, de acordo com os
fins que cada uma delas prossegue.
Apoio ao Fornecimento de Refei-

ções Escolares 1º Ciclo e Pré-Escolar
A Câmara Municipal deliberou transferir o montante de dois mil e quinhentos euros, a titulo de apoio eventual
para a Associação de Moradores de
Aldeia dos Chãos relativo ao uso da
sala de Associação de Moradores para
o consumo das refeições escolares
das crianças e alunos do Pré-Escolar
e 1º Ciclo daquela localidade.

SEPARATA

Comodato, o qual deverá ser assinado
no prazo de 15 dias após a notificação
para o efeito.

Ação Social Escolar – 2011/2012
– Auxílios Económicos: Livros,
Material Escolar e Apoio Alimentar
– Agrupamentos de Escolas de Alvalade, Cercal do Alentejo, Santiago do
Cacém e Santo André
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material escolar aos alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico, relativos a processos
pendentes.
E reformar as deliberações de
Câmara Municipal datadas 2011-0825 e 2011-09-08 e de 2011-09-15,
relativas ao assunto em epígrafe, respeitantes à criança e às alunas constantes do Anexo II.
E transferir para os Agrupamentos
na sequência das atribuições e das
reformas, atrás previstas, as verbas
para livros e/ou material escolar, destinado à criança e aos alunos carenciados – escalão A e B, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 12,50€,
Agrupamento de Escolas de Cercal
do Alentejo 12,50€, Agrupamento
de Escolas de Santiago do Cacém
112,50€ e Agrupamento de Escolas
de Santo André 12,50€ sendo o valor
total de 150€.
Serviço de Refeição na EB de Cruz
de João Mendes e na EB de Brescos – Transferência de Verba para
pagamento de acompanhamento e
limpeza nas salas de refeições – Ano
Letivo 2011/2012
A Câmara Municipal deliberou
transferir uma verba no valor total de
760,50€ para a Associação Jovem
de Festas da Cruz de João Mendes e
outras Verbas no valor total de 1.127,
25€ para a Associação de Moradores da Zona de Brescos, destinadas
a comparticipar o pagamento de uma
hora e trinta minutos diários e duas
horas e quinze minutos diários para
acompanhamento dos alunos nos
almoços e respetiva limpeza das salas
de refeições das respetivas, EB de
Cruz de João Mendes e EB de Brescos.
E que ambas as verbas sejam transferidas em três tranches, a ocorrer em
31 de janeiro, abril e junho.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Freguesia de Alvalade - Cedência
de instalações no antigo Posto de
Turismo da Mimosa, e aprovação da
minuta do Contrato de Comodato
Deliberou aprovar a cedência a título
gratuito de parte do prédio do antigo
Posto de Turismo da Mimosa (da sala
identificada pelo número 14), freguesia de Alvalade, concelho de Santiago
do Cacém, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº
00450/030589, inscrição G-2, à Freguesia de Alvalade, destinado Sala de
Convívio para os Idosos da Mimosa.
E aprovar a Minuta do Contrato de
Comodato.

var a libertação da garantia bancária
n.º 125-02-0456347 emitida pelo
Banco Comercial Português, S.A., no
valor de 1.366,11€, prestada com a
finalidade de garantir a execução de
três lugares de estacionamento no
Largo dos Caeiros, Cercal do Alentejo.

SANTIAGO DO CACEM

Grupo de Cantares Regionais
“Amantes do Alentejo”
Cedência de instalações no antigo
Posto de Turismo da Mimosa, e
aprovação da minuta do Contrato de
Comodato
A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência a título gratuito de parte
do prédio do antigo Posto de Turismo
da Mimosa (das salas identificadas pelos números 1 e 4), freguesia
de Alvalade, concelho de Santiago
do Cacém, descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº
00450/030589, inscrição G-2, ao
Grupo de Cantares Regionais “Amantes do Alentejo”, destinado a Sede e
local de ensaio.
E aprovar a Minuta do contrato de
Comodato.
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Agrupamento de Escolas de Vila
Nova de Santo André - Transferência
de verba
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a transferência de verba no
valor de 238,92€ referente a 138
refeições, servidas pelo Agrupamento de Escolas de Vila Nova de
Santo André aos alunos e professores participantes no Corta Mato
Escolar Concelhio, realizado no dia
11 de janeiro de 2012.
Escola Secundária Padre António
Macedo - Transferência de verba
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de verba no valor
de 434,26€ referente a 275 refeições,
servidas pela Escola Secundária Padre
António Macedo, aos alunos e professores participantes no Corta Mato
Escolar Concelhio, realizado no dia 11
de janeiro de 2012.
Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº
132984 referente ao mês de dezembro de 2011 em nome de José Maria
dos Santos
A Câmara Municipal deliberou aprovar o pagamento em três prestações
da fatura/recibo de água nº 132984
referente ao mês de dezembro de
2011, conforme informação anexa e o
requerido pelo munícipe.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº
136054 referente ao mês de dezembro de 2011 em nome de Helena
Maria Guerreiro
A Câmara Municipal deliberou
aprovar o pagamento em quatro
prestações da fatura/recibo de
água nº 136054 referente ao mês
de dezembro de 2011, conforme
informação anexa e o requerido pelo
munícipe.
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Cedência de habitação – Renovação do Contrato de Arrendamento
Deliberou autorizar a prorrogação do
contrato de arrendamento celebrado
entre o Município de Santiago do
Cacém e a Senhora Inês Filipa Gomes
Lopes, em 30 de janeiro de 2009, referente à fração correspondente ao primeiro andar, Esquerdo, do Bloco c, da
Praceta dos Bombeiros Voluntários,
em Santiago do Cacém, por mais doze
meses.
Comissão de Vistorias no âmbito
do Ordenamento e Gestão Urbanística
Deliberou revogar o ponto 2 da
deliberação camarária de 09 de julho

de 2009, referente à nomeação da
comissão de vistorias no âmbito da
Gestão Urbanística.
E nomear a Comissão de Vistorias,
constituída pelos funcionários:
Vogais efetivos:
1. Ana Cristina Caeiro Motaco Evangelista Lourenço (Técnica Superior)
2. João David Paiva de Sousa (Técnico Superior)
3. Leonel José Dâmaso Pereira
(Assistente Técnico)
4. Lígia Cristina Daniel de Magalhães Tiago (Técnica Superior)
5. Miguel Florival Vagueiro da Silva
Bruno (Técnico Superior)
6. Ricardo Jorge Matinha Ambrósio
(Técnico Superior)
7. Urbino Manuel da Costa Felício
(Técnico Superior)
Vogais suplentes (a ordem é arbitrária):
1. António Manuel Tojinha da Silva
(Técnico Superior)
2. Carlos Jorge Canário Parreira
(Fiscal Municipal)
3. Elsa Paula de Sousa Figueiredo
Grade (Técnica Superior)
4. Esperança Nunes Patrício (Técnica Superior)
5. Helena Isabel Teixeira Gomes
Mendes (Técnica Superior)
6. João Pedro Contente Godinho
(Técnico Superior)
7. Licínio Sobral (Fiscal de Obras)
8. Manuel Fernando Candeias
(Fiscal Municipal)
9. Sérgio Manuel da Silva Santiago
(Assistente Técnico)
Vogais suplentes que integrarão
a Comissão de Vistorias em função
das matérias em causa (a ordem é
arbitrária):
1. Avelino Ribeiro Lourenço (Técnico Superior)
2. António Jorge Gomes Valério
(Técnico Superior)
3. António José Bento Ferreira (Técnico Superior)
4. António Norberto Marques da
Silva (Técnico Superior)
5. Cristina Margarida Teixeira de
Brito Mendes (Técnico Superior)
6. Fernando Diniz Simões Costa de
Almeida e Silva (Assistente Técnico)
7. João Luís Noronha Velosa (Técnico Superior)
8. Joaquim Augusto Machado
Pinheiro (Técnico Superior)
9. José Carlos Nabais Correia (Técnico Superior)
10. José Manuel Alves Siborro (Técnico Superior)
11. Milene Isabel Calado Faustino
(Técnica Superior)
12. Rui Jorge Gomes Mateus (Técnico Superior)

13. Silvana Maria Ferreira da Silva
Cachucho (Técnica Superior)
14. Sílvia Catarina da Silva Figueiredo Barros (Técnica Superior)
Escalas de Turnos de Serviço de
Farmácias para o ano de 2012
Tomou conhecimento das escalas
de turnos de serviço das farmácias do
Município de Santiago do Cacém para
o ano 2012.
Alteração ao Regulamento do
Transporte Público de Aluguer em
Veículos Automóveis Ligeiros de
Passageiros – Transporte em Táxi
A Câmara Municipal deliberou aprovar as alterações ao presente Regulamento Municipal de Transporte em
Táxi no que respeita aos artigos: 2º,
4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º,
15º, 16º, 17º, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º,
32º, 33º, 35º, 36º.
E submeter a proposta de alteração
ao Regulamento a discussão pública.

02 de fevereiro
Serviços Sociais, Culturais e
Desportivos dos Trabalhadores das
Autarquias do Concelho de Santiago
do Cacém - Transferência de Verba
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência em duodécimos,
de 95.283,34€.
Esta Associação tem atualmente
cerca de 588 associados a quem
são atribuídos auxílios monetários
de caráter social, revelando-se estas
comparticipações de grande importância e abrangência já que se tratam
de apoios que se estendem aos respetivos núcleos familiares.
Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo - Transferência de Verba relativa ao pagamento de seguros de viatura
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de uma verba no
valor de 1.577,79€ referente ao custo
de seguros de viaturas da Associação
dos Bombeiros Voluntários de Cercal
do Alentejo.
CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral
Mapa Ruído do Concelho e da Sede
de Concelho de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou proceder a transferência no valor de
3.167,18€, correspondente a 25% da
fatura nº 1648 da Certiprojecto, Lda,
relativa à elaboração dos mapas de
ruído do concelho e da sede de concelho de Santiago do Cacém.

Rede Ciclável de Vila Nova de
Santo André – 2ª Revisão de Preços
Provisória
A Câmara Municipal deliberou aprovar o cálculo da 2ª revisão de preços
provisória no valor de 11.221,11€
acrescido de IVA (673,27€), que
perfaz um total de 11.894,38€.
Reabilitação Urbana de S. Francisco – Setor B - Plano de Trabalhos Definitivo, mão de obra, Equipamento, Cronograma Financeiro e
Desenvolvimento do PSS
A Câmara Municipal deliberou
aprovar o Plano de Segurança e
Saúde apresentado pelo empreiteiro, para a execução da obra em
referência. E aprovar o Plano Definitivo de Trabalhos, Plano de mão
de obra e Equipamento e Cronograma Financeiro apresentado pelo
empreiteiro, para a execução da
obra em referência.
Reabilitação Urbana de S. Francisco – Alteração do Coordenador de
Segurança
A Câmara Municipal deliberou aprovar como coordenador de segurança
da obra, a Sra. Ana Maria Campinho
Vilas Boas, Técnica Superior.
Construção de instalações oficinais na Zona de Indústria Ligeira
A Câmara Municipal deliberou
declarar a caducidade da adjudicação
efetuada através da deliberação da
Câmara Municipal de 30 de junho de
2011, à sociedade comercial Gaverg
– Construções, Lda., para construção
das novas instalações municipais na
Zona de Indústria Ligeira, uma vez que
a mesma não procedeu à assinatura
do contrato.
E adjudicar a execução da referida
empreitada ao concorrente Marcelino
& Rodrigues – Construções, Lda., que
apresentou a proposta classificada em
lugar subsequente, de acordo com o
constante no Relatório Final de análise
de propostas, pelo montante global de
285.584,93€, a que acrescerá o IVA à
taxa legal em vigor.
Considerar perdida a favor do Município, a caução prestada pela Gaverg
– Construções, Lda, através da garantia bancária nº 0342.004095.993, no
montante de 11.335,53€., emitida
pela Caixa Geral de Depósitos.
Apoio à Candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade, da UNESCO
A Câmara Municipal deliberou aprovar a adesão ao apoio do Município de
Santiago do Cacém à Candidatura do

Celebração de contrato de prestação de serviços – Pedido de parecer
prévio vinculativo
A Câmara Municipal deliberou a
emissão de parecer prévio para efeitos
de celebração de contrato de prestação de serviços, na área de arqueologia e antropologia física, pelo período
de três meses.
Transferência de verbas para
material didático: Ano letivo
2011/2012 – 1º Ciclo do Ensino
Básico
A Câmara Municipal deliberou transferir para os Agrupamentos de Escolas
do Município uma verba destinada à
aquisição de material didático a saber:
Agrupamento de Escolas de Alvalade 1.037€; Agrupamento de Escolas
de Cercal do Alentejo 531€; Agrupamento de Escolas de Santiago
do Cacém 1.899€ e Agrupamento
de Escolas de Santo André 1.490€,
sendo o valor total de: 4.957€.
E que os respetivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal,
cópia das faturas relativas à aquisição
do referido material até 29 de junho de
2012.
Ação Social Escolar – 2011/2012
– Auxílios Económicos: Livros, Material Escolar e Apoio Alimentar –
Agrupamento de Escolas de Alvalade
e Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e/
ou material escolar às crianças do
Pré-Escolar e à aluna do 1º Ciclo do
Ensino Básico, relativos a novos pedidos.
E transferir para os Agrupamentos
na sequência das atribuições atrás
previstas, as verbas para livros e/ou
material escolar, destinadas à criança

Construções Filipe Silva & Martiniano, LDª
A Câmara Municipal deliberou aprovar a redução da garantia bancária n.º
125-02-1306640 do Millennium BCP
referente às infraestruturas que Construções Filipe Silva & Martiniano está
obrigado a executar no loteamento
sito em Espadanal – Cercal do Alentejo, cujo valor inicial era de 167.200€
ficando cativo o valor de 146.900€.
Alteração de Loteamento n.º
7/2011 em nome de Luís Gonçalves
Pereira, Sílvia Antónia de Jesus e
Nuno Miguel Porfírio Guerra, Loteamento do Calisto e Monte Queimado,
lotes 33 e 36 – Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a alteração de loteamento
n.º 7/2011, para os lotes 33 e 36 do
Loteamento do Calisto e Monte Queimado, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs
2281/20000921 e 2282/20000921
da freguesia de Santiago do Cacém,
conforme memória descritiva e planta
síntese.
Relativamente ao lote 33 é proposta
a alteração do polígono de implantação da garagem, da lateral direita para
o tardoz do lote, com um aumento de
50 m2 e aumento de implantação para
anexo e alpendre.
Relativamente ao lote 36 é proposta a
alteração do polígono de implantação da
garagem da lateral direita para o tardoz
do lote e aumento de implantação parta
anexo e alpendre, de 45,60 m2.
Resolução do contrato de concessão do direito à exploração do bar do
Pavilhão Municipal de Desportos
A Câmara Municipal deliberou
resolver, por acordo, o contrato de
concessão do direito à exploração do

Dia Municipal do Bombeiro 2012
A Câmara Municipal deliberou rejeitar que o Município organize o Dia
Municipal do Bombeiro 2012, com a
finalidade de prestigiar as associações
e os seus membros, divulgar a importância destas corporações e procurar
cativar para elas mais colaboradores a
título voluntário.
A despesa inerente à iniciativa
deverá ser compensada com uma
equivalente redução nos gastos com a
contratação de artistas em 2012.

09 de fevereiro
Concurso Público para conclusão
da requalificação da EM550 – Acolhimento a Miróbriga – Lista de Erros
e Omissões
A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato administrativo praticado
pela Srª. Vice-Presidente da Câmara
Municipal de 06.02.2012 para aprovação do aditamento ao programa de
procedimento, aprovação da não aceitação das listas de erros e omissões
apresentadas, mantendo se o mapa
de quantidades inicialmente colocado
a concurso, aprovação dos esclarecimentos acerca das listas de erros e
omissões apresentadas e aprovação
da correção à memória descritiva e
caderno de encargos da rede elétrica.
Concurso Público para Conclusão
da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes – Lista de Erros e
Omissões
A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato administrativo praticado
pela Srª. Vice-Presidente da Câmara
Municipal de 06.02.2012 para aprovação do aditamento ao programa de
procedimento, aprovação da não aceitação das listas de erros e omissões
apresentadas, mantendo se o mapa
de quantidades inicialmente colocado
a concurso e aprovação dos esclarecimentos acerca das listas de erros e
omissões apresentadas.
Concurso Público para Conclusão
da Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr do Sol –
Lista de Erros e Omissões
A Câmara Municipal deliberou rati-

ficar o ato administrativo praticado
pela Srª. Vice-Presidente da Câmara
Municipal de 06.02.2012 para aprovação do aditamento ao programa de
procedimento, aprovação da não aceitação das listas de erros e omissões
apresentadas, mantendo se o mapa
de quantidades inicialmente colocado
a concurso e aprovação dos esclarecimentos acerca das listas de erros e
omissões apresentadas.
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AGILTRATA LDª - Falta de pagamento da Taxa Municipal de Urbanização – acionar caução prestada sob
forma de garantia bancária
Face à falta de pagamento de duas
prestações trimestrais referentes
à Taxa Municipal de Urbanização,
propõe-se que a garantia bancária
n.º 783.005098.293/CGD, cujo valor
atual é de 41.369,95€, seja acionada
por forma a dar cumprimento à deliberação de Câmara de 10.12.2009 e ao
n.º 3 do artigo 27.º do Regulamento
Municipal de Taxas.

Bar do Pavilhão Municipal de Desportos, celebrado com a Dona Ana Maria
Messias Mateus Raposo Sobral, com
efeitos a partir de 5 de abril de 2012.
Até ao fim do prazo da concessão,
deverá ser efetuado o pagamento das
rendas em divida e das que se vencerem
bem como os respetivos juros de mora.

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 a
revogação da deliberação da Câmara
Municipal de 07 de abril de 2011 e
consequente anulação do procedimento concursal comum para ocupação de 1 posto de trabalho na carreira/
categoria de assistente operacional
(mecânico) da carreira geral de assistente operacional, em regime de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado.
Ação Social Escolar – 2011/2012
– Auxílios Económicos: Livros, Material Escolar e Apoio Alimentar –
Agrupamento de Escolas de Alvalade
Sado, Santiago do Cacém e Santo
André
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material escolar aos alunos do 1º Ciclo do
Ensino Básico, relativos a novos processos.
E reformar a deliberação de Câmara
Municipal datada de 2011.01.13 relativa ao assunto em epígrafe, respeitante ao aluno constante do Anexo II.
E transferir para os Agrupamentos
na sequência das atribuições e da
reforma, atrás prevista, as verbas para
livros e/ou material escolar, destinadas aos alunos carenciados – escalão
A e B, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade Sado 12.50€, Agrupamento de Escolas de Santiago do
Cacém 75€ e Agrupamento de Escolas de Santo André 75€ sendo o valor
total de 162,50€.
Comemoração do Carnaval das
Escolas /2012
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de verbas para os
Agrupamentos de Escolas e Jardins
de Infância particulares no valor de
2.160€.
E condicionar o pagamento à apresentação de cópias de faturas até dia
31 de março de 2012.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Valor de ingressos para cinema
e preços a praticar na cafetaria do
Auditório Municipal António Chainho
A Câmara Municipal deliberou aprovar os valores de:
Ingressos de cinema – 3,20€
público geral; 1,60€ dos 3 aos 12
anos inclusive.
A partir de março de 2012 inclusivé;
Produtos de cafetaria – 0,55€ para
café; 0,65€ água mineral de 0.33 L;
0,80€ água com gás de 0.33 L; 0,90€
sumos de 0.33 L; 0,55€ chã; 1.65€
bolachas da avó; 0,55€ leite com
chocolate 200ml e de 0,45€ para leite
meio gordo 200ml.

e os alunos carenciados – escalão A
e B, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 75€ e Agrupamento de
Escolas de Santiago do Cacém 50€
sendo o valor total de 125€.

SANTIAGO DO CACEM

Cante Alentejano a Património Cultural
Imaterial da Humanidade, da UNESCO.
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E tomou conhecimento do programa da Festa de Carnaval das Escolas/2012 nas freguesias do Município
de Santiago do Cacém e estimativa de
custos, cuja previsão é de 3.507€.
Proposta de Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza
e Higiene Urbana de Santiago do
Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura da consulta pública,
da proposta de Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpeza
e Higiene Urbana de Santiago do
Cacém, em anexo, pelo período de 30
dias úteis e a sua disponibilização na
internet, bem como nos locais e publicações de estilo.
E remeter à entidade reguladora para
emissão de parecer, durante o período
de discussão pública.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Proposta de Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de
Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura da consulta pública, da
proposta de Regulamento Municipal
de Abastecimento de Água de Santiago do Cacém, pelo período de 30
dias úteis e a sua disponibilização na
internet, bem como nos locais e publicações de estilo.
E remeter à entidade reguladora para
emissão de parecer, durante o período
de discussão pública.
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Proposta de Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura da consulta pública, da
proposta de Regulamento Municipal
de Drenagem de Águas Residuais de
Santiago do Cacém, pelo período de
30 dias úteis e a sua disponibilização
na internet, bem como nos locais e
publicações de estilo.
E remeter à entidade reguladora para
emissão de parecer, durante o período
de discussão pública.
Cedência de Alojamento – Profissionais de Saúde no Concelho
A Câmara Municipal deliberou autorizar a prorrogação do contrato de
arrendamento celebrado entre o Município de Santiago do Cacém e o Senhor
Jorge Augusto Santos Rodrigues, em 8
de janeiro de 2010, referente à fração
“I” do prédio urbano inscrito na matriz
sob o artigo 3 107º, da freguesia de
Santiago do Cacém, correspondente
ao R/Ch, direito, do Bloco D, da Praceta
dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, por mais um ano.

16 de Fevereiro
Condecorações do Município –
atribuição de Chave da Cidade de
Santiago do Cacém ao fadista Carlos
do Carmo
A Câmara Municipal deliberou aprovar e propor à Assembleia Municipal
a condecoração do fadista Carlos do
Carmo com a Chave da Cidade de
Santiago do Cacém, por ocasião da
sua vinda ao Município, no dia 24 de
abril de 2012, no âmbito das Comemorações do 25 de Abril.
Concurso Público para a conclusão
da requalificação dos Eixos Urbanos
Estruturantes – Alteração do Júri do
Procedimento
A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato administrativo praticado pelo
Sr. Presidente da Câmara Municipal
de 10-02-2012, para aprovar a substituição de um dos elementos do júri, a
Dra. Mónica Aguiar pelo Eng.º António
Penedo para se proceder à abertura de
propostas do concurso em referência.
Associação dos Bombeiros Voluntários de Santo André - Transferência de Verba relativa ao pagamento
de seguros de viatura
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de uma verba no
valor de 4.512,19€ referente ao custo
de seguros de viaturas da Associação
dos Bombeiros Voluntários de Santo
André.
União Sport Club - Transferência
de Verba
A Câmara Municipal deliberou revogar a deliberação de 16 de dezembro
de 2010 relativamente à concessão de apoio financeiro no valor de
24.997,20€ ao União Sport Club.
PAD – Produção de Atividades
Desportivas S.A - 30ª Volta ao Alentejo em Ciclismo
A Câmara Municipal deliberou aprovar a aquisição da chegada da 2ª
etapa da prova em epígrafe, no valor
de 6.150€.
Ação Social Escolar – 2011/2012
– Auxílios Económicos: Livros, Material Escolar e Apoio Alimentar –
Agrupamento de Escolas de Cercal
do Alentejo e Santo André
A Câmara Municipal deliberou atribuir o escalão e respetiva comparticipação: alimentação, livros e material
escolar ao aluno do 1º Ciclo do Ensino
Básico, relativo a novo processo.
E reformar a deliberação de Câmara

Municipal datada de 2011.08.25 relativa ao assunto em epígrafe, respeitante a uma aluna.
E transferir para ao Agrupamentos na sequência da atribuição e da
reforma, atrás previstas, as verbas
para livros e/ou material escolar,
destinados aos alunos carenciados –
escalão A, a saber: Agrupamento de
Cercal do Alentejo 50€ e Agrupamento
de Escolas de Santo André 25€ sendo
o valor total de 75€.
Regulamento do Prémio Nacional
do Conto Manuel da Fonseca
A Câmara Municipal deliberou revogar o anterior Regulamento do Prémio
Nacional do Conto Manuel da Fonseca.
E aprovar a proposta do novo Regulamento do Prémio Nacional do Conto
Manuel da Fonseca.
E submeter à aprovação da Assembleia Municipal o novo Regulamento
do Prémio Nacional do Conto Manuel
da Fonseca.
Proposta de Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a retificação da página 22 de 27,
no artigo 45.º n.º 4, relativo à tarifa
fixa a aplicável às instalações providas
de contadores conjugados, onde se lê
“KQ2 (1,5 F + 1,1 F2) “ deve ler-se
“KQ2 (1,5 F + 0,3 F2) e onde se lê
“0,0045” deve ler-se “0,045”
Proposta de Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de
Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a retificação da página 26 de 31,
no artigo 55.º n.º 4, relativo à tarifa
fixa a aplicável às instalações providas
de contadores conjugados, onde se lê
“KQ2 (1,5 F + 1,1 F2) “ deve ler-se
“KQ2 (1,5 F + 0,3 F2) e onde se lê
“0,0042” deve ler-se “0,042”
Casa do Povo de Alvalade - Isenção
do pagamento de taxas urbanísticas
referentes ao processo de obras nº
40/2009
A Câmara Municipal deliberou isentar o pagamento das taxas urbanísticas referentes à emissão do alvará de
construção, no valor de 13.007,27€.
JORISVOL – Sociedade Unipessoal LDA - Loteamento Municipal
do Parque Empresarial do Cercal do
Alentejo – Anulação de Atribuição do
lote 5 Exp.I
A Câmara Municipal deliberou anular
a atribuição do lote nº 5 da Expansão
I, do Loteamento Municipal do Parque

Empresarial do Cercal, cujo contrato
de promessa de compra e venda foi
assinado em 04 de maio de 2009.
E devolver o valor pago a título de
sinal e início de pagamento do referido
lote, no montante de 3.960€, correspondente a 30% do valor total.
Cedência por arrendamento de um
espaço destinado a estabelecimento
comercial no Parque Central de Vila
Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar o relatório de análise das propostas, elaborado pelo júri do concurso.
E adjudicar a cedência por arrendamento de um espaço comercial (reg.
sob o artº 2747), destinado a Restauração e Bebidas (Misto), à Senhora
Maria José Cruz Marques de Azevedo
Scheibner, pelo valor de 350€, a que
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.
Plano de Redução da Divida a Terceiros
A Câmara Municipal deliberou rejeitar que se determine aos serviços
municipais competentes em razão da
matéria, a elaboração de uma proposta de Plano de Redução da Divida
de Curto – Prazo, a submeter ao Executivo Municipal na primeira reunião
de março. Uma vez implementado,
o Plano deverá permitir que, no final
do mandato, todas as dívidas daquela
natureza que estejam por pagar não
ultrapassem o prazo de 90 dias.

23 de Fevereiro
Rotunda da Av. de Sines – Santo
André – Libertação das Garantias
A Câmara Municipal deliberou aprovar a libertação dos primeiros 25% do
valor da Garantia Bancária da obra e
das respetivas retenções
Ocupação de bancas no Mercado
Municipal de Santiago Cacém e Vila
Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência da banca nº 16 –Nave
1, do Mercado Municipal de Vila Nova
de Santo André e bancas nºs 49 e 50
do Mercado Municipal de Santiago do
Cacém, para ocupação do tipo diária,
à empresa Dom Keijo – Queijos e Produtos Alimentares Ldaª, contribuição
nº 508 726 751, para desenvolvimento
da atividade económica de comércio
de produtos alimentares, mediante o
pagamento da taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas em vigor
na área do Município.
Receção provisória das obras de

Candidatura do Cante Alentejano a
Património Imaterial da Humanidade
A Câmara Municipal deliberou rejeitar que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, enquanto apoiante
da candidatura, recomende à Câmara
Municipal de Serpa que a reformule
por forma a que se dê lugar a uma
outra, mais abrangente e sem as debilidades apontadas pelo presidente do
Conselho Científico.
Que, caso assim não aconteça,
a Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, pelos motivos expostos, subsidiariamente, delibere retirar o apoio à
candidatura em causa.

01 de março
Minuta do Contrato da Empreitada
de Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL
A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta do Contrato referente à
Empreitada de “Construção das Novas
Instalações Oficinais na ZIL”, a celebrar com a empresa “Marcelino &
Rodrigues – Construções, Lda.”.
Requalificação e valorização do
Parque Central – prorrogação de prazo

Venda de Resina de pinhais propriedade do Município
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a venda de resina do Pinhal
do Concelho e na Zona de Indústria
Ligeira de Vila Nova de Santo André,
nas seguintes condições:
a) Só poderão ser resinados os
pinheiros nas condições legalmente
estabelecidas nos Decretos 38
273/51, 38 630/52 e 41 033/57, nas
partes em vigor, e do Decreto-Lei n.º
129/88, bem como da mais legislação
aplicável, devendo as incisões obedecer fielmente ao que está obrigatoriamente estipulado;
b) O número de incisões é aproximadamente, de:
- 8 000 bicas no Pinhal do Concelho, e
- 5 000 bicas na Zona de Indústria
Ligeira em Vila Nova de Santo André.
c) As propostas, em carta fechada,
deverão ser apresentadas até às 12
horas do dia útil anterior ao da adjudicação, não sendo aceites as propostas que não forem apresentadas
nestas condições;
d) Na proposta deverá constar o
preço de cada incisão;
e) O preço base é fixado em 0,40
€ cada incisão, acrescido de I.V.A. à
taxa legal em vigor;
f) O adjudicatário obriga-se a efetuar o pagamento de 50% do valor da
adjudicação até ao dia útil seguinte ao
da mesma, e pagar o restante com
base no total de bicas efetivamente
colhidas, até ao dia 15 de dezembro
de 2012, não podendo proceder ao
levantamento da resinagem sem que
o pagamento integral se encontre efetuado.
Se se efetuar venda de madeira
de algum dos talhões existentes no
Pinhal do Concelho, será descontado
o número de incisões correspondente.
Efetuar a abertura das propostas
na reunião da Câmara Municipal do
dia 15 de março de 2012, pelas dez
horas, e que esta se reserve o direito
de não aceitar qualquer das propostas,
caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses
do Município, abrindo então, licitação
verbal entre os concorrentes presen-

Escolas de Alvalade Sado 75€ sendo
o valor total de 75€.

08 de março

Ação Social Escolar – 2011/2012
- Auxílios Económicos: Livros, Material Escolar e Apoio Alimentar –
Agrupamento de Escolas de Alvalade
do Sado e Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou atribuir o escalão e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material
escolar, ao aluno do 1º Ciclo do Ensino
Básico, relativo a novo processo.
E reformar a deliberação de Câmara
Municipal datada de 2011.08.25, relativa ao assunto em epígrafe, respeitante a uma aluna.
E transferir para o Agrupamento na
sequência da atribuição e da reforma
atrás previstas, a verba para livros e/
ou material escolar, destinadas aos
alunos carenciados – escalão A e B,
a saber: Agrupamento de Escolas de
Alvalade Sado 12,50€ e Agrupamento
de Escolas de Cercal do Alentejo
37,50€ sendo o valor total de 50€.

Comissão
Organizadora
das
Comemorações do Dia Internacional
da Mulher 2012
Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher
A Câmara Municipal tomou conhecimento do programa das comemorações. E deliberou comparticipar nas
despesas inerentes à realização das
iniciativas previstas, cujo valor estimado é de 1.786,89€. Dispensa de
funcionárias que tenham horário de
saída depois das 19h00.
E prestar apoio logístico à iniciativa,
através da cedência de transporte.
Danos provocados por queda de
sinal de trânsito
A Câmara Municipal deliberou ressarcir o munícipe Simplício da Silva Santos
na importância de 208,08€, por queda
de um sinal de trânsito sobre o vidro de
uma montra de sua propriedade.
Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo - Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de uma verba no
valor de 5.530,73€ referente ao custo
de seguros de viaturas da Associação
dos Bombeiros Voluntários de Cercal
do Alentejo.
Paróquia de Santa Maria - Transferência de verba – Apoio à realização da festa de verão
A Câmara Municipal deliberou proceder a uma transferência de verba
no valor de 500€, para a Paróquia de
Santa Maria como forma de apoio à
realização da Festa de verão promovida em junho de 2011 em parceria
com o Jornal “O Leme”.
Ação Social Escolar – 2011/2012
- Auxílios Económicos: Livros, Material Escolar e Apoio Alimentar –
Agrupamento de Escolas de Alvalado
do Sado
A Câmara Municipal deliberou atribuir o escalão e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material
escolar, ao aluno do 1º Ciclo do Ensino
Básico, relativo a novo processo.
E transferir para o Agrupamento na
sequência da atribuição atrás prevista,
a verba para livros e/ou material escolar, destinada ao aluno carenciado –
escalão A, a saber: Agrupamento de
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tes, tendo por base a proposta mais
elevada que tenha sido apresentada.

Ação Social Escolar – 2011/2012
- Auxílios Económicos: Livros,
Material Escolar e Apoio Alimentar
– Agrupamentos de Escolas de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou reformar a deliberação de Câmara Municipal datada de 2011.08.25, relativa ao
assunto em epígrafe, respeitante a um
aluno.
E transferir para o Agrupamento na
sequência da reforma, atrás prevista,
a verba para material escolar, destinada ao aluno carenciado – escalão
A, a saber: Agrupamento de Escolas
de Santiago do Cacém 12,50€ sendo
o valor total de 12,50€.
Valor de inscrição para Oficina de
Prática Criativa – Pintura Abstrata
A Câmara Municipal deliberou aprovar o valor de inscrição de 12,50€.
Alteração de loteamento n.º
1/2012, em nome de Madalena
Maria do Carmo Araújo de Oliveira,
lote 19 – loteamento da Canada –
Brescos – Santo André
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a alteração de loteamento
n.º 1/2012, lote 19, Loteamento da
Canada, Brescos, freguesia de Santo
André, prédio descrito na Conservatória do registo Predial de Santiago do
Cacém sob o n.º 1864/19930122 da
freguesia de Santo André.
A alteração consiste no aumento do
polígono de implantação para o lote
19, sem qualquer alteração dos restantes parâmetros urbanísticos.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

WATTÉCNICA LDA - Pagamento
de direito de superfície em atraso –
Lote nº 35 da ZIL Exp.III de Vila Nova
de Santo André
A Câmara Municipal deliberou autorizar o requerente a efetuar o pagamento
do montante em dívida no valor de
6.480€, acrescidos dos respetivos juros
de mora, em 10 prestações mensais,
sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de fevereiro a novembro
do corrente ano, conforme mapa.
E que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no nº 1, implique o vencimento das restantes, e o
consequente encaminhamento do processo para Gabinete Jurídico.

A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato administrativo praticado
pelo Presidente da Câmara Municipal
de 24-02-2012, para aprovar a prorrogação de prazo de execução da obra,
pelo período de 15 dias com início em
25-02-2012 a 10-03-2012.
E aprovar os Planos de trabalhos,
Cronograma Financeiro e Plano de
Pagamentos, que se anexam.

SANTIAGO DO CACEM

urbanização referentes ao loteamento n.º 40005/2002, em nome de
Joaquim da Silva e Outros - rua do
passal – Cercal do Alentejo e redução da garantia bancária
A Câmara Municipal deliberou aprovar a receção provisória das obras
de urbanização, ficando cativo 10%
do valor total da garantia bancária n.º
0783004414193 da Caixa Geral de
Depósitos, referente à execução das
infraestruturas urbanísticas do loteamento sito em rua do passal – Cercal
do Alentejo, a que corresponde o valor
de 7.700€, que será libertado aquando
da receção definitiva.
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Alteração de loteamento n.º
4/2011, lotes 5, 6, 7 e 8 – Mimosa,
Alvalade, em nome de José Sobral
Raivel e Outros
A Câmara Municipal deliberou
anexar os lotes 5 (descrito na conservatória do Registo Predial de Santiago
do Cacém sob o n.º 453/19890503) 6
(descrito na Conservatória do Registo
Predial de Santiago do Cacém sob o
n.º 454/19890503), formando o lote
5 que passará a ter 3 509,5 m2 de
área de lote e 435 m2 de área de construção; diminuir as áreas dos lotes 7
(descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 455/19890503) e 8
(descrito na Conservatória do Registo
Predial de Santiago do Cacém sob o
n.º 456/19890503) que passam a
ter 918m2 e 818 m2 respetivamente,
devido a cedências para a via pública
(EN 262 e Rua Dr. Evaristo Gago).
Haverá lugar ao pagamento de
368,86€ relativos a compensações
urbanísticas por áreas de cedência
não conseguidas, acrescidos das
demais taxas relativas à aprovação da
alteração ao loteamento.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Receção provisória das obras
de urbanização referentes ao loteamento n.º 8/2005, sito em Rua
Professor Egas Moniz, n.ºs 46 e 48
– Santiago do Cacém, em nome de
J. L. Santa Bárbara Ldª.e redução do
depósito caução efetuado na Caixa
Geral de Depósitos
A obra encontra-se concluída de
acordo com a tela final apresentada
pelo que a Câmara Municipal deliberou
propor a receção provisória das obras
de urbanização e a redução do depósito caução, efetuado na Caixa Geral
de Depósitos, ficando cativo 10% do
valor inicial ou seja 131,10€ até à
receção definitiva.
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Programa Integrado de Apoio
Social
A Câmara Municipal deliberou rejeitar
a proposta para o lançamento de um
programa integrado de apoio social.

15 de março
Junta de Freguesia de Santa Cruz Reforma Administrativa da Administração Local – Abaixo assinado
A Câmara Municipal tomou conhecimento do abaixo-assinado, com
248 assinaturas, remetido pela Junta
de Freguesia de Santa Cruz sobre o
assunto em epígrafe.
Estatuto do Direito de Oposição –
Relatório referente ao ano de 2011
A Câmara Municipal deliberou sobre

o teor do Relatório do Direito de Oposição referente ao ano de 2011, documento que será dado como reproduzido na ata.
União Sport Club - Pedido de isenção de taxa de realização de baile
A Câmara Municipal deliberou ratificar a isenção das taxas referentes a
baile realizado dia 10.03.2012 (licença
de recinto de diversão provisória e
licença de ruído) no valor total de
22,60€.
CIMAL- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral - Preparação
de Candidatura ao PROVERE
A Câmara Municipal deliberou proceder a transferência no valor global
de 17.040€, para a CIMAL, sendo
11.040€ correspondentes à Candidatura PROVERE e 6.000€ à Candidatura
RUCI – Rede Turística do Litoral Alentejano.
CIMAL- Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Litoral - Reembolso da
comparticipação do PORALENTEJO
A Câmara Municipal deliberou proceder a transferência no valor de
2.246,84€,para a CIMAL correspondente ao reembolso da comparticipação do Poralentejo.
CIMAL- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral - Edição de
Prestigio
A Câmara Municipal deliberou proceder a transferência no valor de
864,17€, para a CIMAL correspondente a Edição de Prestigio.
CIMAL- Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral - Encontro de
Bandas de Musica
A Câmara Municipal deliberou
proceder a transferência no valor
de 5.686,30€, para a CIMAL correspondente a Encontro de Bandas de
Musica.
Imputação dos encargos com o
endividamento – empréstimos resultantes da assunção da dívida pela
CIMAL da empresa intermunicipal
REGI, EIM
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a imputação, da parte correspondente
ao Município de Santiago do Cacém,
dos encargos com o endividamento,
consequência da transferência dos
empréstimos da REGI para a CIMAL no
valor de 328.644,29€, equivalente a um
quinto do total, de acordo com as deliberações dos órgãos da CIMAL.
E submeter a aprovação da Assembleia Municipal.

Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Litoral
(CIMAL)
A Câmara Municipal deliberou aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de Santiago do
Cacém, das despesas com pessoal
da CIMAL para o ano 2012, no montante de 72.432,40€, equivalente a um
quinto do total, de acordo com as deliberações dos órgãos da CIMAL.
E submeter a aprovação da Assembleia Municipal.
Conclusão da Requalificação da
EM 550 – Acolhimento a Miróbriga –
Adjudicação
A Câmara Municipal deliberou aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa TELIC – Telecomunicações e Montagens S.A., pelo valor
de 553.808,09€, acrescido de IVA,
no valor de 33.228,49€, totalizando
587.036,58€, conforme proposta
apresentada.
E aprovar o conteúdo do relatório
final e todas as propostas nele mencionadas.
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 diretor de fiscalização o Sr.
António Joaquim Ramos Penedo, Técnico Superior. Propõe-se ainda que
o diretor de fiscalização represente o
Dono de Obra nas vistorias que seja
necessário realizar para efeitos de
receção da obra.
E aprovar um coordenador de segurança da obra, o Senhor António Joaquim Ramos Penedo, Técnico Superior.
Conclusão da Requalificação dos
Eixos Urbanos Estruturantes - Adjudicação
A Câmara Municipal deliberou aprovar a adjudicação da obra em referência à empresa Carlos Gil - Obras
Públicas, Construção Civil e Montagens Elétricas, Lda., pelo valor de
80.564,73€, acrescido de IVA no valor
de 4.833,88€, totalizando 85.398,61€,
conforme proposta apresentada.
E aprovar o conteúdo do relatório
final anexo e todas as propostas nele
mencionadas.
Conclusão da Requalificação
Urbana dos Bairros da Atalaia, Azul
e pôr do sol – Adjudicação
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a adjudicação da obra em
referência à empresa Carlos Gil -

Obras Públicas, Construção Civil e
Montagens Elétricas, Lda., pelo valor
de 299.647,26€, acrescido de IVA
no valor de 17.978,84€, totalizando
317.626,10€ conforme proposta
apresentada.
E aprovar o conteúdo do relatório
final e todas as propostas nele mencionadas.
Rede Ciclável de Vila Nova de
Santo André – Multa por violação do
prazo da obra
A Câmara Municipal deliberou aprovar a redução do valor da multa de 82
dias para 30 dias.
E aprovar a aplicação da multa por
violação do prazo da obra correspondente a 30 dias, cujo valor total é de
14.290,90€.
Bolsas de Estudo 2011/2012 –
Processo de atribuição
A Câmara Municipal deliberou aprovar as Listas Definitivas das Renovações das Bolsas de Estudo para o ano
letivo 2011/2012, sendo o seu valor
mensal de 130€ cada para o período
de outubro de 2011 a julho de 2012 e
o valor total a cabimentar de 20.800€,
devendo o pagamento das mesmas
ser efetuado após informação dos
bolseiros sobre o recebimento de
outras Bolsas de Estudo e do seu valor
mensal.
E autorizar a acumulação de bolsas
de estudo a todos os bolseiros desta
Câmara Municipal até ao limite
máximo fixado como estimativa de
montante mínimo suficiente por mês a
um estudante deslocado.
E que esse montante mínimo mensal
seja fixado em 350€.
Nos casos em que o somatório das
duas bolsas ultrapasse o limite de
350€, seja a bolsa de estudo municipal reduzida até ao montante em que
o somatório das duas perfaça aquele
valor.
Deverão todos os candidatos aprovados em reunião de Câmara como
bolseiros entregar na Divisão de Educação, Ação Social e Saúde declaração dos Serviços Sociais do respetivo
estabelecimento de ensino ou da Direção Geral do Ensino Superior comprovativa do recebimento (ou não)
de bolsa de estudo e seu montante
mensal, só após o que serão processadas as respetivas mensalidades.
E aumentar o número de Bolsas de
Estudo destinadas às Primeiras Candidaturas de 14 (catorze) para 19 (dezanove).
Ação Social Escolar – 2011/2012
- Auxílios Económicos: Livros, Mate-

Venda de Resina de pinhais pro-

Abertura de Hasta Pública para
venda de Madeira de Pinheiro propriedade do Município
A Câmara Municipal deliberou proceder ao convite a diversas entidades, com vista à venda de madeira do
Pinhal do Concelho, Rio de Figueira,
Herdade do Canal, Cerro da Inês e
Outeiro dos Pinhais, afetada com
Nemátodo da madeira do Pinheiro, nas
seguintes condições:
a) Trabalhos a efetuar: corte e
rechega das madeiras; rechega de
ramas e sobrantes seguida de queima;
nos locais onde a queima não seja possível as ramas e os sobrantes serão
rechegados para fora das matas, para
serem entregues num agente económico devidamente credenciado para o
efeito.
b) A quantidade de madeira é aproximadamente de 1200 toneladas.
c) O adquirente deverá retirar todo o
material lenhoso antes de 30 de abril
de 2012.
d) As propostas, em carta fechada,
deverão ser apresentadas até às 16
horas do dia útil anterior ao da sua
abertura.
e) Na proposta o concorrente deverá
indicar o preço que se propõe pagar
por cada tonelada.
f) O preço base é fixado em 4€ cada
tonelada, acrescido de I.V.A. à taxa
legal em vigor.
g) O adjudicatário obriga-se a efetuar o pagamento de 50% do valor da
adjudicação até ao dia útil seguinte ao
da mesma, e pagar o restante com
base no total de toneladas efetivamente apuradas, não podendo proceder ao levantamento da madeira sem
que o pagamento integral se encontre
efetuado.
E efetuar a abertura das propostas
na reunião da Câmara Municipal do dia
05 de abril de 2012, pelas dez horas,
e que esta se reserve o direito de não
aceitar qualquer das propostas, caso
o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do
Município, abrindo então, licitação
verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a proposta mais
elevada que tenha sido apresentada.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência por arrendamento, do
prédio urbano, destinado a habitação, sito em Loteamento Municipal
das Panteras, em Vila Nova de Santo
André, correspondente à fração “AI”,
1º Andar Frente, do Lote nº 1, inscrito na matriz sob o artigo 5 910º, e
descrito na Conservatória do Registo
Predial de Santiago do Cacém sob o
n.º 03509/190500, da freguesia de
Santo André, concelho de Santiago
do Cacém, à Senhora Maria Helena
Chaves Simões, a exercer funções
de Assistente Técnica, na EPEI do
Roncão.
E aprovar a Minuta do Contrato de
Arrendamento.

Números de Polícia para o Bairro
Horizonte em Vila Nova de Santo
André
A Câmara Municipal deliberou
aprovar os números de polícia para
o Bairro Horizonte, em Vila Nova de
Santo André.
- Rua do Sol Nascente – Impares:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21
– Pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
e 40.
- Rua da Estrela – Impares: 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 –
Pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24 e 26.
- Rua do Sol Poente – Impares: 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
e 27 – Pares: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 44, 46 e 48.
- Travessa da Lua Cheia – Impar: 1
– Pares: 2.
- Travessa da Lua Nova – Impares:
1, 3, 5 e 7 – Pares: 2, 4, 6 e 8.
- Travessa da Lira – Impar: 1.

Lote 152 A da ZAM – Zona de Atividades Mistas de Santo André – Juros
de Mora
A Câmara Municipal deliberou a
anulação da liquidação e o perdão
dos juros de mora que se cifram em
91,41€.

AURPIA – Associação Unitária de
Reformados, Pensionistas e Idosos
A Câmara Municipal deliberou aprovar o pedido de isenção do pagamento
de Taxas para emissão do Alvará de
Autorização de Utilização, no valor
total de 136,41€.
Adesão à Rede Alentejo Empreende
A Câmara Municipal deliberou aprovar a adesão à Rede Alentejo Empreende, criada no âmbito do Projeto
Alentejo Empreende, ações de Prospeção e Promoção do Empreendedorismo, iniciativa cofinanciada pelo
INALENTEJO, através da ADRAL –
Agência de Desenvolvimento Regional
do Alentejo S.A..
Cedência de casa de função

Alienação de lotes de terreno para
habitação – Metodologia de apoio à
fixação de preço
A Câmara Municipal deliberou aprovar a proposta para cálculo de fixação
do preço de alienação de lotes de terreno para habitação. A fórmula atualmente em aplicação é elaborada com
base num valor constante de 100€ /
m2, apenas influenciado por coeficiente adstrito à localização geográfica
do lote e produzindo valores desajustados da realidade. Na nova fórmula
agora proposta foram afetados outros
fatores, nomeadamente: área do lote,
índice de construção do lote e, índice
de ocupação do lote.
Assim, a versão final para a fórmula
é a seguinte:
PUL = PUB.Cloc.Fal.Ficl.Fiol. em que:
PUL – preço unitário fixado para a
venda do lote.
PUB – Preço unitário base do terreno (100€/m2).
Cloc – coeficiente de localização.
Fal – fator área do lote.
Ficl – fator índice de construção do
lote.
Fiol – fator índice de ocupação do
lote.
Loteamento Municipal Praça dos
Plátanos - Atribuição de lote
A Câmara Municipal deliberou atribuir o lote nº 181 B do Loteamento
Municipal Praça dos Plátanos em Alvalade, a José Manuel Pereira Madeira.
O lote com uma área de 225m², será
alienado em regime de propriedade
plena, pelo valor de 15.658,27€ e o

SEPARATA

Toponímia de ruas na Costa de
Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar os seguintes topónimos:
Bairro A – Rua Arte Xavega
Largo B – Largo do Mar
Largo C – Largo do Aterro da Atalaia
Largo D – Largo de S. Romão
Jardim E – Jardim 25 de Abril
Avenida F – Avenida do Pelourinho
Passeio G – Passeio do Caminho
Velho
Rua H – Rua da Gandaía
Rua I – Rua da Quarela do Ti Ezequiel
Rua J – Rua do Hotel
Rua L – Rua da Medronheira
Rua M – Rua da Lagoa.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Transportes Escolares 2011/2012
– Anulação e Criação de Circuitos
Especiais
A Câmara Municipal deliberou alterar o percurso do Circuito Especial Nº
8 (1 aluno) de Monte das Fontainhas
- São Bartolomeu da Serra (paragem
do autocarro) e Volta, numa distância total diária de 12 km, adjudicado
à empresa Táxis Gamito & Fonseca,
Lda., pelo preço ao km de 5,06€ +
IVA (contrato avulso nº 52/2011) para
São Bartolomeu da Serra – Arealão e
Volta, numa distância total diária de
52 km, pelo preço ao km de 1,17€,
a ser assegurado pela empresa Táxis
Gamito & Fonseca, Lda..
E anular o Circuito Especial Nº 41
(2 alunos) com o percurso Monte do
Barranco – Monte das Figueiras – São
Domingos (paragem do autocarro) e
Volta, numa distância total diária de 24
km, assegurado pela viatura municipal
afeta à Freguesia de São Domingos.
E criar os Circuitos Especiais:
Nº 47 (2 alunos) com o percurso
Monte das Borbolegas – Alvalade e
Volta, numa distância total diária de
19,2 km, a ser assegurado pela viatura municipal afeta à Freguesia de
Alvalade.
Nº 48 (3 alunos) com o percurso
Montes das Marianes de Baixo – São
Bartolomeu da Serra – Santa Cruz e
Volta, numa distância total diária de
58 km, pelo preço ao km de 1,02€,
a ser assegurado pela empresa Táxis
Gamito & Fonseca, Lda.
E efetuar uma adenda ao contrato
avulso nº 52/2011 celebrado entre
este Município e a empresa Táxis
Gamito & Fonseca, Lda., no valor total
de 11.954,26€.

priedade do Município – Abertura de
propostas
A Câmara Municipal deliberou adjudicar a venda de resina ao Senhor
Jorge da Costa Lameiro, pelo valor de
cinquenta e seis cêntimos por cada
incisão, acrescido de IVA, à taxa legal,
e nas restantes condições de venda
aprovadas na reunião ordinária da
Câmara Municipal, de 1 de março de
2012.

SANTIAGO DO CACEM

rial Escolar e Apoio Alimentar –
Agrupamento de Escolas de Alvalade
do Sado e Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou atribuir o escalão e respetivas comparticipações: alimentação, livros e material
escolar, ao aluno do 1º Ciclo do Ensino
Básico, relativo a novo processo.
E reformar a deliberação de Câmara
Municipal datada de 2011.08.25, relativa ao assunto em epígrafe, respeitante à aluna.
E transferir para o Agrupamento na
sequência da atribuição e da reforma
atrás previstas, a verba para livros e/
ou material escolar, destinadas aos
alunos carenciados – escalão A e B,
a saber: Agrupamento de Escolas de
Alvalade Sado 12,50€ e Agrupamento
de Escolas de Cercal do Alentejo
37,50€ sendo o valor total de 50€.
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pagamento será efetuado de acordo
com o Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação, que será de 10% do preço total
do lote até 2 dias úteis após a adjudicação, e o restante valor no ato da
escritura de compra e venda.
Pagamento de Direito de Superfície em atraso – Lote n.º 14 da Zona
de Indústria Ligeira – Exp. II em Vila
Nova de Santo André”
A Câmara Municipal deliberou
revogar a Deliberação de Câmara de
26/06/2006.
E autorizar o requerente a efetuar o
pagamento do montante em dívida,
6.246,90€, em 10 prestações mensais no valor de 624,69€.
Que a 1ª prestação seja paga no
ato da escritura pública de compra e
venda do direito de superfície referido
lote.
Que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no n.º 1, implique o vencimento das restantes.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Alteração de pormenor ao Loteamento Municipal nº 01/2007
A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração de pormenor ao loteamento municipal da ZAM Sul, Proc.
nº 01/2007. De forma a simplificar a
elaboração dos projetos de arquitetura
para os edifícios em lotes propõe-se
a ligeira alteração ao nº 3 “ Imagem
Arquitetónica” do ponto 5 – “Projeto”
da Memória Descritiva e Justificativa
– Desenho Urbano, da alteração ao
Loteamento Municipal da ZAM Sul de
Santiago do Cacém, conforme memória descritiva.
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Reformar o ato administrativo proferido em deliberação de Câmara de
17.02.2011, no que respeita ao valor
da garantia bancária – processo de
alterações nº 12/2010 em nome de
Ramos & Luz Ldª, Intertimber Ldª,
Handle Construções Lda. e Helder
José Gonçalves Raposo
A Câmara Municipal deliberou
reformar o ato administrativo proferido em deliberação de Câmara de
17.02.2011, no qual se aprovou o
valor da garantia bancária 274.064€.
De acordo com o novo orçamento
apresentado pelo requerente o valor
real da obra a realizar é de 233.144€.
Assim, considera-se aceitável que o
montante do seguro caução (já apresentado) seja de 23.309,69€, correspondente a aproximadamente a 10%
do valor da obra.

29 de março

Fundo fixo de caixa – Reforço do
fundo afeto ao Auditório Municipal
A Câmara Municipal deliberou aprovar o reforço do fundo fixo de caixa
afeto ao Auditório Municipal António
Chainho, passando de 75€ para 125€,
visando exclusivamente facilitar trocos
nas cobranças efetuadas.
Relatório Anual de Execução do
Plano de Prevenção de Riscos de
Gestão, incluindo os de corrupção e
Infrações Conexas
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório Anual de Execução do Plano de Prevenção de Riscos
de Gestão, incluindo os de corrupção
e Infrações Conexas.
Requalificação e Valorização do
Parque Central – Prorrogação de
Prazo
A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato administrativo praticado
pelo Presidente da Câmara Municipal
de 16-03-2012, para aprovar a prorrogação de prazo de execução da obra,
pelo período de 60 dias com início em
10-03-2012 a 09-05-2012.
E aprovar a Receção Provisória Parcial.
Rede Ciclável de Vila Nova de
Santo André – Conta Final
A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final da empreitada. E
aprovar o auto de trabalhos a menos
n.º 1 no valor de 2.682,30€, acrescido de IVA, no total de 2.843,25€.
Requalificação e Recuperação
do Centro Histórico de Santiago do
Cacém – Revisão de Preços Definitiva e Correção da Conta Final
A Câmara Municipal deliberou aprovar o cálculo da revisão de preços
definitiva no valor total de 86.885,26€
acrescido de IVA (5.213,12€) que
perfaz um total de 92.098,38€.
E aprovar a correção da conta final
que se anexa (quadro resumo).
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacem
- Transferência de verba relativa ao
pagamento de seguros de viaturas
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de uma verba no
valor de 6.368,23€ referente ao custo
de seguros de viaturas da Associação
Humanitária de Bombeiros Mistos de
Santiago do Cacem.
Venda à consignação de livros da
editora Planeta Tangerina
A Câmara Municipal deliberou aprovar a venda à consignação dos livros

da editora Planeta Tangerina, a realizar
no mês de abril na Biblioteca Municipal Manuel José do Tojal, no âmbito
da 7.ª edição dos Contos Traquinas,
atividade que comemora anualmente o
Dia Internacional do Livro Infantil.
E aprovar os preços de venda ao
público dos livros mencionados no
número anterior.
Acordo de pagamento de renda
vencida da concessão do direito à
exploração do Bar do Pavilhão Municipal de Desportos
A Câmara Municipal deliberou aprovar o acordo de pagamento, referente
às rendas vencidas e respetivos juros
de mora, da concessão do direito à
exploração do Bar do Pavilhão Municipal de Desportos.
Hasta Pública – Cedência do
Direito à Exploração do Bar do Pavilhão Municipal de Desportos
A Câmara Municipal deliberou efetuar procedimento por hasta pública
para adjudicação do direito à exploração do “Bar” do Pavilhão Municipal de
Desportos.
E aprovar as condições da hasta
pública e o caderno de encargos da
exploração do Bar.
E efetuar a hasta pública na reunião
da Câmara Municipal do dia 19 de abril
de 2012, pelas 10.00 horas.
Doação de peças ao Museu Municipal de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aceitar e agradecer aos munícipes as doações ao Museu Municipal.
O Município de Santiago do Cacém
valoriza a promoção e a salvaguarda
do património do concelho.
O Museu Municipal de Santiago do
Cacém possui no seu acervo um rico
e diversificado espólio fruto de várias
doações.
Aprovação do valor pecuniário do
Prémio Nacional de Conto Manuel da
Fonseca
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a verba de cinco mil euros como prémio
a atribuir à obra vencedora da IX edição
do Prémio Nacional de Conto Manuel da
Fonseca a decorrer no presente ano.
Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº
16971 referente ao mês de março
de 2012 em nome de Domingos da
Conceição Serrano
A Câmara Municipal deliberou aprovar o pagamento em seis prestações
da fatura/recibo de água nº 16971
referente ao mês de março de 2012,

conforme informação e o requerido
pelo munícipe.
Ocupação de banca no Mercado
Municipal de Vila Nova de Santo
André
A Câmara Municipal deliberou
autorizar a cedência da banca nº 15 –
Nave 1, do Mercado Municipal de Vila
Nova de Santo André, para ocupação
do tipo diária, à artesã Maria Matos
Silva, contribuinte nº 116 906 472,
para desenvolvimento da atividade
económica de comércio de produtos
artesanais, mediante o pagamento da
taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas em vigor na área do
Município.
Redução da garantia bancária
destinada a assegurar a execução
das obras relativas à drenagem das
águas pluviais do loteamento da
Quinta Nova da Ribeira da Ponte –
Deixa o Resto
A Câmara Municipal deliberou aprovar a redução da garantia bancária n.º
125-02-0902123, do Millenium BCP
cujo valor era de 67.325€ ficando cativos 9.579,62€.
Redução da garantia bancária n.º
125-02-1306640 do Millennium BCP
para o valor de 21.400€
A Câmara Municipal deliberou aprovar a redução da garantia bancária n.º
125-02-1306640 do Millennium BCP
referente às infraestruturas que Construções Filipe Silva & Martiniano está
obrigado a executar no loteamento sito
em Espadanal – Cercal do Alentejo,
para o valor de 21.400€, de acordo
com os trabalhos executados.
Números de policia para a Rua da
Parreira em Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou aprovar a atribuição de números de polícia
na rua da Parreira, Cercal do Alentejo,
conforme assinalado em planta.
Rua da Parreira, Pares: 14, 16 e
16-A.
Números de policia para a Rua
Aldegalega e Largo 1º de maio, em
Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou aprovar a atribuição de números de polícia
na rua Aldegalega e Largo 1º de maio,
Cercal do Alentejo, conforme assinalado em planta.
Rua Aldegalega, Par: 2.
Largo 1º de maio, Impar 7
Números de policia para arruamentos na localidade da Costa de
Santo André

05 de abril
Escola Secundaria Manuel da Fonseca - Agradecimento pela colaboração que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém prestou à visita de
Estudo à Assembleia da Republica
A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento efetuado
pela Coordenadora do projeto Parlamento dos Jovens – Professora
Ascensão Reis e a Diretora da Escola
Secundária Manuel da Fonseca –
Manuela Teixeira, relativamente a
cedência de transporte para a realização de visita de estudo à Assembleia
da República no passado dia 15 de
março de 2012.
ACOS – Agricultores do Sul - Reunião com a Ministra da Agricultura e
Secretário de Estado Adjunto do Primeiro Ministro
A Câmara Municipal tomou conhecimento das preocupações manifestadas pela Delegação da ACOS – Agricultores do SUL em reunião realizada
com a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas e com o Secretário de
Estado Adjunto do Primeiro-Ministro,
Carlos Moedas, nomeadamente questões relacionadas com a conclusão do
Empreendimento de Fins Múltiplos de
Alqueva, as consequências da seca
e os atrasos nos financiamentos dos
sistemas de recolha de cadáveres animais e da sanidade animal.

Reabilitação da Coletiva A2
“ASAS” Bairro Azul – Conta Final
A Câmara Municipal deliberou aprovar a conta final da empreitada.
AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo Litoral
Transferência de verba – Curso de
Alta Direção em Administração Local
A Câmara Municipal deliberou efetuar a transferência para a AMBAAL,
no valor de 571€ relativo à participação do Município de Santiago do
Cacém no curso de alta direção em
administração local.
AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo Litoral Transferência de verba – Aumento
Capital Social da EDAB, S.A
A Câmara Municipal deliberou proceder à transferência de 2.228,10€
para a AMBAAL, relativo à quota-parte
que cabe ao Município de Santiago do
Cacém para fazer face à subscrição do
primeiro aumento de capital social da
EDAB, SA – Empresas de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja, efetuada
pela AMBAAL.
E proceder à transferência de
8.912,40€ para a AMBAAL, relativo
à quota-parte que cabe ao Município
de Santiago do Cacém para fazer face

União Sport Club - Transferência
de verba para Associação Desportiva do Município
A Câmara Municipal deliberou aprovar o protocolo e a transferência de
uma verba para o União Sport Club no
valor de 17.952€.
Ação Social Escolar – 2011/2012
- Auxílios Económicos: Livros,
Material Escolar e Apoio Alimentar
– Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado e Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e/
ou material escolar à criança do Pré-Escolar e ao aluno do 1º Ciclo do
Ensino Básico, relativos a novos pedidos.
E transferir para os Agrupamentos
na sequência das atribuições atrás
previstas, as verbas para livros e/ou
material escolar, destinadas à criança
e ao aluno carenciado – escalão A e
B, a saber: Agrupamento de Escolas
de Alvalade Sado 75€ e Agrupamento
de Escolas de Santiago do Cacém
12,50€ sendo o valor total de 87,50€.
Ação Social Escolar – 2011/2012
- Auxílios Económicos: Livros,
Material Escolar e Apoio Alimentar
– Agrupamentos de Escolas de Alvalade Sado e Santo André
A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e respetivas comparticipações: alimentação, livros e/
ou material escolar à criança do Pré-Escolar e ao aluno do 1º Ciclo do
Ensino Básico, relativos a novos pedidos.
E transferir para os Agrupamentos
na sequência das atribuições atrás
previstas, as verbas para livros e/ou
material escolar, destinadas à criança
e ao aluno carenciado – escalão B,
a saber: Agrupamento de Escolas de
Alvalade Sado 12,50€ e Agrupamento
de Escolas de Santo André 37,50€
sendo o valor total de 50€.
Transferência de verbas para
material didático: Ano letivo
2011/2012 Educação Pré – Escolar e
Componente de Apoio à Família
A Câmara Municipal deliberou transferir para os Agrupamentos de Escolas
do Município uma verba destinada à
aquisição de material didático constante na informação, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade do Sado

840€; Agrupamento de Escolas de
Cercal do Alentejo 420€; Agrupamento
de Escolas de Santiago do Cacém
1.260€ e Agrupamento de Escolas de
Santo André 1.120€, sendo o valor
total de 3.640€.
E que os respetivos Agrupamentos
enviem a esta Câmara Municipal, cópia
das faturas relativas à aquisição do referido material, até 31 de julho de 2012.
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à subscrição do segundo aumento de
capital social da EDAB, SA – Empresa
de Desenvolvimento do Aeroporto de
Beja, efetuada pela AMBAAL.

Doações de material livro e não
livro
A Câmara Municipal deliberou aceitar os documentos doados, que ficarão à Guarda das Bibliotecas Municipais.
E agradecer aos doadores: Autoridade Nacional de Proteção Civil
Comando Distrital de Setúbal, Ana
Malafaia Canana, Rita Margarida Brito,
Philip John Simons, Maria Delfina
Ribeiro, Aniceto Lopes, António José
Gonçalves, Pedro Martins.
Abertura de Hasta Pública para
venda de Madeira de Pinheiro propriedade do Município
A Câmara Municipal deliberou adjudicar à empresa José Maria Pereira &
filhos, Lda, pela importância de 5,20€
cada tonelada, acrescido de IVA à taxa
legal e nas restantes condições da
Hasta Pública.
Pagamento de taxa de urbanização/Prestação em atraso - Revogação da deliberação de 2.02.2012
A Câmara Municipal deliberou revogar a deliberação da Câmara Municipal de 2.02.2012, referente ao acionamento de caução prestada sob forma
de garantia bancária e relativa à Taxa
Municipal de Urbanização do Loteamento Charra – Pinheiro da Carapinha.
O pagamento de uma última prestação no valor de 9.915,95€, que corresponde a um acerto final nas prestações, por forma a que o valor final
cobrado coincida com as taxas calculadas e a garantia prestada.
Alteração de loteamento n.º
13/2011, em nome de Armando José
Rodrigues Pereira Gonçalves Ventura, lote 4 – Rua General Humberto
Delgado, loteamento em nome de
Francisco Pereira Vilhena – S. Bartolomeu da Serra
A Câmara Municipal deliberou
aprovar a alteração de loteamento n.º
13/2011, lote 4 – Rua General Humberto Delgado – Loteamento em nome
de Francisco Pereira Vilhena, S. Bartolomeu da Serra, prédio inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 479
e descrito na Conservatória do registo
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Sitio Arqueológico de Miróbriga
- Proposta de classificação como
Monumento Nacional
A Câmara Municipal deliberou
aprovar proposta de classificação do
imóvel acima referido como “Monumento Nacional”.

Documentos de prestação de
contas de 2011
A Câmara Municipal deliberou aprovar os Documentos de Prestação de
Contas (Balanço, Demonstração de
Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações
Financeiras e Relatório de Gestão relativos a 2011, elaborados nos termos
previstos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado
em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99,
de 22 de fevereiro.
Excluem-se do referido no ponto 1
os seguintes documentos:
Mapas de subsídios obtidos por não
ter havido nenhum recebimento classificado como subsídio.
Mapas de ativo de rendimento fixo
e variável por não ter havido nenhum
destes tipos de rendimentos no exercício.
Norma de controlo interno. Contudo,
embora de forma não sistemática existem um conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da
tesouraria, do Fundo de Maneio (existe
regulamento aprovado), das compras,
do armazém, do controlo do imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico.
E submeter à apreciação e votação
da Assembleia Municipal.

SANTIAGO DO CACEM

A Câmara Municipal deliberou aprovar a atribuição de números de polícia
para os arruamentos a seguir descriminados, conforme assinalado em
planta.
Avenida do Pelourinho -Impares:
1,3,55,15,17,19,21,23,25,27,31,35,3
7,39,41,43,45,47
Rua da Gandaía – Impares:
1,9,11,17,19
Pares:
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20
Rua da Medronheira – Impares:
1,5,7
Rua do Hotel – Impares:
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
–
Pares: 6,8,10,12,14,16
Rua da Lagoa – Impares: 1,3,5,7,9
– Pares: 2,4,6,8
Passeio do Caminho Velho – Impar:
1 – Pares: 2,4,6,8,10
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Predial de Santiago do Cacém sob a
ficha n.º 29 de 06.08.1998 da freguesia
de S. Bartolomeu da Serra, conforme
memória descritiva e planta síntese.
A operação consiste em alterar a
área de implantação e a área bruta de
construção do lote 4.
O lote ficará com as seguintes caraterísticas: Área do lote: 400 m2; Área
de implantação: 208,43 m2; Área bruta
de construção total: 389,56 m2 para
habitação, (Sendo 208,43 m2 de área
de r/c e 181,13 m2 de arrumos em
cave) e 27,30 m2 para anexo.
Cedência de habitação – Transferência de titularidade contrato de
arrendamento
A Câmara Municipal deliberou celebrar contrato de arrendamento com
a Senhora Maria Florinda Guerreiro
Horta, referente à fração “D”, sita no
Bairro 16 Fogos, do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 963º, da
freguesia de Alvalade Sado, concelho
de Santiago do Cacém.
E aprovar a Minuta de Contrato.

SANTIAGO DO CACEM
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12 de abril
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Central de compras da CIMAL –
mandato administrativo
A Câmara Municipal deliberou aprovar o mandato administrativo deste
Município a favor da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal
do Alentejo Litoral (CC-CIMAL), para
que esta se possa constituir como
entidade agregadora dos Municípios
que a integram, ficando assim devidamente habilitada a desempenhar a
função de representante das entidades
adjudicantes, para fazer os convites e
realizar os leilões eletrónicos ao abrigo
dos acordos-quadro por si assinados,
ou por outras Centrais de Compras,
como a Agência Nacional de Compras
Públicas (ANCP).
E aprovar o mandato administrativo
deste Município a favor da Central de
Compras da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CC-CIMAL),
para que esta se possa constituir
como entidade agregadora dos Municípios que a integram, ficando assim
devidamente habilitada a desenvolver
o Portal Informativo de Cotações do
Alentejo Litoral (PIC-AL), e desempenhar a função de representante dos
Municípios, para fazer as consultas e
negociações no âmbito daquele Portal.
E aprovar a minuta de mandato.
Plano de Transporte Escolar para
o Ano Letivo 2012/2013 – Aprovação
A Câmara Municipal deliberou apro-

var o Plano de Transporte Escolar para
o ano letivo 2012/2013.
E desencadear o processo conducente à contratação de serviços para
assegurar os circuitos especiais de
transporte escolar para o ano letivo
2012/2013.
Agrupamento de Defesa Sanitária dos Criadores de Bovinos,
Ovinos e Caprinos do Litoral Alentejano Defesa Sanitária - Contrato de
Arrendamento – Anexos ao Parque
de Feiras e Exposições
A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração da Cláusula Segunda
do Contrato de Arrendamento para
Outros Fins Não Habitacionais, celebrado entre a NEGDAL – Núcleo de
Exposições, Gestão e Desenvolvimento do Litoral Alentejano, Lda. e
o Agrupamento de Defesa Sanitária
dos Criadores de Bovinos, Ovinos e
Caprinos do Litoral Alentejano Defesa
Sanitária, em um de março de dois
mil e dez, passando a mesma a ter a
seguinte redação.
Cláusula Segunda
As instalações objeto deste contrato
de arrendamento destinam-se a nelas
a arrendatária instalar os seus serviços, enquanto Associação, e a instalar
uma Farmácia, sendo-lhe vedada a
sua utilização para qualquer outro fim.
As restantes cláusulas constantes
do contrato de arrendamento, manter-se-ão inalteradas.
Pedido de pagamento em prestações da fatura/recibo de água nº
23706 referente ao mês de março de
2012 em nome de Joaquim António
Henriques Pinela
A Câmara Municipal deliberou aprovar o pagamento em duas prestações
da fatura/recibo de água nº 23706
referente ao mês de março de 2012,
conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe.
Santiagro/2012 – Patrocínios
A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura de procedimento com
vista à obtenção de patrocínio para a
Santiagro/2012, a realizar de 1 a 3 de
junho, em Santiago do Cacém, junto
das principais cervejeiras nacionais.
E efetuar convites às seguintes entidades:
UNICER BEBIDAS, SA. E
SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS, SA.
Que em troca do patrocínio a obter,
o Município ceda à entidade que vier a
ser escolhida as seguintes contrapartidas:
O exclusivo da venda de bebidas

aos expositores de bares e restaurantes presentes na Santiagro/2012.
A promoção e divulgação do logótipo no programa oficial da feira.
A possibilidade de colocação de até
quatro faixas publicitárias no Picadeiro
Principal de concursos e espetáculos
equestres.
A possibilidade de colocação de até
três insufláveis no recinto da feira.
A possibilidade de instalação de um
ou dois postos de venda de produtos
exclusivos na zona de bares e tasquinhas.
Que o critério de seleção do patrocinador seja o da proposta de valor mais
elevado.
Que o júri que irá analisar e avaliar
as propostas tenha a seguinte constituição:
Presidente – Dr. José Pereira Gonçalves;
Vogal – Drª Maria Helena Lourenço;
Vogal – Sr. Rui MadeiraVogal
suplente – Sr. Octávio Gonçalves
Vogal suplente – Dr. Ricardo Barbosa
Que nas suas faltas e impedimentos o Presidente, seja substituído pela
vogal Drª Maria Helena Lourenço.

19 de abril
Conclusão da requalificação da
E.M. 550 – Acolhimento a Miróbriga
– Prazo Adicional Apresentação de
Documentos
A Câmara Municipal deliberou conceder à empresa TELIC – Telecomunicações e Montagens, SA, adjudicatária da empreitada, um prazo adicional
de seis dias, para a apresentação dos
documentos de habilitação em falta,
bem como da caução, sob pena de
caducidade da adjudicação.
Reabilitação Urbana de S. Francisco – Setor D – Libertação das
Garantias
A Câmara Municipal deliberou aprovar a libertação dos primeiros 25% do
valor da Garantia Bancária da obra.
Hasta Pública – Cedência do
Direito à Exploração do Bar do Pavilhão Municipal de Desportos
A Câmara Municipal deliberou adjudicar à Senhora Ana Maria Messias
Mateus Sobral, pelo valor de 102€ e nas
restantes condições da Hasta Pública.
Ação Social Escolar – 2011/2012 –
Auxílios Económicos: Material Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamento
de Escolas de Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou atri-

buir o escalão e respetiva comparticipação: alimentação e material escolar
à criança do Pré-Escolar, relativo ao
novo pedido.
E transferir para o Agrupamento na
sequência da atribuição atrás prevista,
a verba para material escolar, destinada à criança carenciada – escalão
B, a saber:
Agrupamento de Escolas de Cercal
do Alentejo 12,50€ sendo o valor total
de 12,50€.
Cedência de banca no Mercado
Municipal de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência, a título gratuito, da
banca nº 46, do Mercado Municipal
de Santiago do Cacém, à Cercisiago
– Cooperativa para a Educação e
Reabilitação de Crianças Inadaptadas de Sines e Santiago do Cacém,
contribuinte nº 500 798 370, para
ocupação do tipo diária, às primeiras
sextas feiras de cada mês e sábados
seguinte, no período de abril a dezembro do ano 2012, para ponto de venda
de bolos e bolinhos, bem como para
expor e vender os trabalhos que os
utentes fazem no Centro de Atividades
Ocupacionais.
Retificação de Topónimo no Loteamento do Carrascal, Santiago do
Cacém
A Câmara Municipal deliberou retificar o Topónimo Joaquim Limão
(sapateirinho), para Jacinto Limão
(sapateirinho).
Números de Polícia para o Loteamento Foros do Guadiana – Rua
do Porto de Sines em Santo André
Aldeia
A Câmara Municipal deliberou aprovar os números de polícia para a rua
do Porto de Sines no Loteamento dos
Foros do Guadiana em Santo André
Aldeia. Pares 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Topónimos para o Loteamento AC
Nunes em Relvas Verdes – Santiago
do Cacém
A Câmara Municipal deliberou
aprovar os topónimos para arruamentos no loteamento AC Nunes em
Relvas Verdes, “Rua da Quinta da
Francesa”.
Atualização dos preços de vendas
ou constituição de direito superfície
para os Parques Empresariais do
Município, para o ano de 2012
A Câmara Municipal deliberou aprovar a atualização dos preços de venda
de lotes no parque empresarial de
Santiago do Cacém, Vale de Água,

Cedência de sala no antigo Colégio de S. José, à Missão Coragem Associação
A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência de uma sala no terceiro
piso do antigo Colégio de S. José, da
qual o Município é arrendatário, sita na
freguesia e Concelho de Santiago do
Cacém, inscrito na matriz predial sob
o artigo 4 818º da Freguesia de Santiago do Cacém, à Missão Coragem Associação.
E aprovar a Minuta do Contrato de
Comodato.
Futebol Clube Alvaladense Pedido de Isenção de Taxas
A Câmara Municipal deliberou
apoiar a realização da iniciativa 14ª
Edição Raid BTT Alvalade Porto Covo
a promover no dia 20 de maio, através
da isenção do pagamento de taxas (nº
2 do artº 6º do Regulamento Municipal de Taxas), no valor de 14,93€ de
licenciamento de prova desportiva.
Grupo de Animação Cultural de S.
Domingos - Transferência de verba
A Câmara Municipal deliberou proceder a uma transferência de verba no
valor de 675€ para o Grupo de Animação Cultural de S. Domingos como
forma de apoio às atividades a desenvolver em 2012.
AJAGATO – Associação Juvenil
Amigos do Gato - Transferência de
verba
A Câmara Municipal deliberou transferir uma verba no valor de 6.000€
para a AJAGATO – Associação Juvenil
Amigos do Gato, como forma de apoio
à 13ª Mostra Internacional de Teatro
de Santo André.
A Mostra Internacional de Teatro de

Loteamento Municipal Praça dos
Plátanos - Atribuição de lote
A Câmara Municipal deliberou atribuir o lote nº 180 B do Loteamento
Municipal Praça dos Plátanos em Alvalade, a Catarina Filipa Pinela Mateus.
O lote com uma área de 225m², será
alienado em regime de propriedade
plena, pelo valor de 15.658,27€ e o
pagamento será efetuado de acordo
com o Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação, que será de 10% do preço total
do lote até 2 dias úteis após a adjudicação, e o restante valor no ato da
escritura de compra e venda.
AGILTRATA LDª - Falta de pagamento da Taxa Municipal de Urbanização – acionar caução prestada sob
forma de garantia bancária
A Câmara Municipal deliberou que
a falta de pagamento de 7.ª prestação
trimestral vencida em 13/04/2012,
referente à Taxa Municipal de Urbanização, implica o vencimento das
restantes, assim, propõe-se que a
garantia bancária n.º 783.005098.293
emitida pela Caixa Geral de Depósitos,
para assegurar o integral pagamento
da TMU, seja acionada no valor de
25.642,95€, correspondente à 7.ª e
8.ª prestações, acrescidas dos juros
à taxa de 5% ano e 5% de despesas
administrativas, por forma a dar cumprimento à deliberação de Câmara de
10.12.2009 e ao n.º 3 do artigo 9.º do
Regulamento da TMU.
Comissão Municipal de Toponímia
A Câmara Municipal deliberou rejeitar a criação de uma Comissão Municipal de Toponímia que deverá ter
como competência elaborar propostas
ou pronunciar-se sobre sugestões que
lhe sejam submetidas no âmbito da
sua área de competência.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO
REFERENTE AO ANO DE 2011
O Estatuto do Direito de Oposição,
aprovado pela Lei nº 24/98 de 26 de
maio, assegura às minorias o direito
de constituir e exercer uma oposição
democrática ao Governo e aos Órgãos
Executivos das Regiões Autónomas
e das Autarquias Locais de natureza
representativa, nos termos da Constituição e da Lei (artigo 1º da referida
Lei), entendendo-se por oposição “a
atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações
políticas do Governo ou dos órgãos
executivos das Regiões Autónomas
e das Autarquias Locais de natureza
representativa” (nº 1 do artigo 2º da
Lei mencionada).
Este Estatuto confere aos titulares
do direito de oposição nas Autarquias
Locais diversos direitos – direito à
informação, direito de consulta prévia,
direito de participação e direito de
depor – devendo ser apresentado
pelos órgãos executivos, “até ao fim
de março do ano subsequente àquele
a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias” constantes da lei que tem vindo a ser citada
(número 1 do artigo 10º).
Estes relatórios são enviados aos
titulares do direito de oposição - os
partidos políticos representados nos
órgãos deliberativos das autarquias
locais e que não estejam representados no correspondente órgão executivo, bem como aos partidos políticos
representados nas Câmaras Municipais, desde que nenhum dos seus
representantes assuma pelouros,
poderes delegados ou outras formas
de responsabilidade direta e imediata
pelo exercício de funções executivas
(nº 1 e 2 do artigo 3º) – a fim de que
sobre eles se pronunciem (nº2 do
artigo 10º) - e publicados no Boletim
Municipal (nº 5 do artigo 10º).
No Município de Santiago do Cacém
são titulares do Direito de Oposição os
seguintes partidos:
O Partido Socialista (PS), representado com dois (2) Vereadores
na Câmara Municipal – nenhum dos
quais “com pelouros atribuídos,
poderes delegados ou outras formas
de responsabilidade direta e imediata
pelo exercício de funções executivas”
e com sete (7) eleitos na Assembleia
Municipal, um dos quais Presidente da
Junta de Freguesia de Ermidas-Sado.
O Partido Social Democrata (PSD),

representado com um (1) Vereador
na Câmara Municipal – sem “pelouros atribuídos, poderes delegados ou
outras formas de responsabilidade
direta e imediata pelo exercício de funções executivas” e com três (3) eleitos
na Assembleia Municipal.
O Bloco de Esquerda (BE), representado na Assembleia Municipal com
um (1) eleito e sem representação na
Câmara Municipal.
Para cumprimento do disposto no
n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de
26 de maio e alínea x), n.º 1 artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro
na redação dada pela Lei 5-A/2002, de
11 de janeiro, seguidamente se indica
os atos praticados em observância
dos direitos consagrados no referido
Estatuto, durante o ano de 2011:

SEPARATA

ASAS – Academia Sénior de Artes
e Saberes de Santo André
Protocolo entre o Município de
Santiago do Cacém e a ASAS – Academia Sénior de Artes e Saberes de
Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar
entre o Município de Santiago do
Cacém e a ASAS – Academia Sénior
de Artes e Saberes de Santo André.

ESTATUTO DO DIREITO DE
OPOSIÇÃO

1. O DIREITO À INFORMAÇÃO
Ao longo do ano de 2011, os eleitos
municipais detentores do Estatuto de
Oposição do Município de Santiago do
Cacém, foram sendo informados regularmente pelo Órgão Executivo e pelo
Presidente da Câmara, das principais
questões de interesse público relacionadas com a atividade do Município.
A par de outros assuntos devidamente esclarecidos, aos titulares do
direito de oposição foram prestadas
as seguintes informações, no âmbito
da alínea e) n.º 1 artigo 53.º e alíneas
u), v) x), bb) e cc) n.º 1 e n.º 4 do
artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18
de setembro na redação dada pela Lei
5-A/2002, de 11 de janeiro, a saber:
- Informação escrita do Presidente,
com elevado grau de detalhe, acerca
da atividade da Câmara Municipal
remetida a todos os membros da
Assembleia Municipal antes de cada
Sessão e a todos os membros do executivo municipal;
- Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos Senhores Vereadores;
- Resposta aos pedidos de informação veiculados pela mesa da Assembleia Municipal;
- Publicação das deliberações dos
órgãos autárquicos destinadas a ter
eficácia externa, através de edital e
divulgação na página da Internet da
autarquia;
- Envio à Assembleia Municipal das
atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua aprovação;
- Resposta, em geral, às questões
colocadas formal ou informalmente
sobre o andamento dos principais
assuntos do município.
A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

26 de abril

Santo André é uma mais valia para o
Município, quer através da captação
de novos públicos, quer através da
oferta diversificada que apresenta na
sua programação.

SANTIAGO DO CACEM

Alvalade, Ermidas Sado e Cercal do
Alentejo, a saber:
Parque empresarial de Santiago do
Cacém: ZAM Norte – 52,69€/m2; ZAM
Sul – 79,04€ / m2; ZIL – 15,92€ /m2.
Parque empresarial de Vale de Água
– 25,25€ /m2
Parque empresarial de Ermidas
Sado – 12,74€/m2
Parque empresarial de Alvalade –
15,92€ /m2
Parque empresarial de Cercal do
Alentejo – 12,74€/m2
E aprovar a atualização dos preços
de constituição do direito de superfície para o parque empresarial de Vila
Nova de Santo André, a saber: ZAM –
2,29€ /m2, ZIL – 1,02 € m2.
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permanente sobre a gestão municipal,
onde se inclui a página da internet,
facilitando o acompanhamento, fiscalização e crítica, da atividade dos
órgãos municipais.
2. O DIREITO À CONSULTA PRÉVIA
No ano de 2011 e à semelhança
do que tem acontecido anualmente,
todos os Partidos Políticos com
assento na Assembleia Municipal e
detentores do Estatuto de Oposição,
foram convidados para uma reunião
para serem ouvidos relativamente às
propostas das Grandes Opções do
Plano e Orçamento para 2012/2015,
tendo as informações sido prestadas
diretamente aos representantes dos
respetivos Partidos, dando assim
cumprimento ao estabelecido pela Lei
do Estatuto de Oposição, nomeadamente no seu artigo 4º, pontos 1 e 2
e ainda no seu artigo 5º, pontos 3 e 4.
3. O DIREITO À PARTICIPAÇÃO
Ao longo do ano de 2011 os eleitos da Câmara e Assembleia Municipal foram convidados a participar nos
atos e atividades oficiais mais relevantes realizadas pelo Município.

Foi ainda assegurado à Oposição
o direito de se pronunciar e intervir,
pelos meios constitucionais e legais,
sobre quaisquer questões de interesse
público relevante, podendo apresentar
propostas de deliberação, moções,
requerimentos, declarações políticas e
efetuar pedidos de informação, esclarecimentos e protestos.

Município de Santiago do Cacém
Mapa n.º 1/2012
Lista de subsídios atribuídos no período de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 2011
Mapa a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º, conjugado com o n.º 1 artigo 2.º da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto

2.º Semestre - 2011

4. O DIREITO DE DEPOR
Uma vez que durante o ano de 2011
não foram constituídas “Comissões
para a realização de livros brancos,
relatórios, inquéritos, inspeções, sindicâncias ou outras formas de averiguação de factos sobre matérias de relevante interesse local”, os membros da
Oposição não tiveram necessidade de
exercer este direito nem o Município
de assegurar o seu exercício.
Como atrás ficou expresso, considera-se que foi cumprido o Estatuto do
Direito de Oposição no Município de
Santiago do Cacém no ano de 2011.
Santiago do Cacém, 07 de março de
2012
O Presidente da Câmara Municipal
Vítor Proença

Município de Santiago do Cacém
Mapa n.º 2/2011

Beneficiário

Data da
Decisão
28-06-2011

1.896,54 €

Agrupamento de Escolas de Alvalade

24-08-2011
01-09-2011

85,25 €
1.328,96 €

26-09-2011

5.224,98 €

Agrupamento de Escolas de Alvalade
Agrupamento de Escolas de Alvalade
Agrupamento de Escolas de Alvalade

06-10-2011

25,00 €

Agrupamento de Escolas de Alvalade

14-10-2011

312,50 €

Agrupamento de Escolas de Alvalade

27-10-2011

12,50 €

Agrupamento de Escolas de Alvalade

02-11-2011

12,50 €

Agrupamento de Escolas de Alvalade

09-11-2011

445,32 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

28-01-2011

419,39 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

24-05-2011

1.571,01 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

09-06-2011

25,00 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

29-06-2011

2.991,74 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

29-06-2011

6.354,37 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

24-08-2011

75,00 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

05-09-2011

1.520,31 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

20-09-2011

37,50 €

26-09-2011

7.258,17 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

06-10-2011

75,00 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

14-10-2011

412,50 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

27-10-2011

12,50 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

07-11-2011

75,00 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

11-11-2011

1.688,96 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

16-06-2011

3.270,47 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

27-06-2011

102,00 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

06-07-2011

1.709,61 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

27-10-2011

2.523,83 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

17-11-2011

2.913,10 €

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos Santiago do Cacém

15-05-2002

7.025,34 €

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos Santiago do Cacém

01-07-2010

1.800,00 €

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos Santiago do Cacém

17-02-2011

5.500,00 €

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos Santiago do Cacém

24-03-2011

5.309,58 €

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos Santiago do Cacém

30-06-2011

3.481,50 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Cercal do Alentejo

17-02-2011

5.500,00 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Cercal do Alentejo

10-03-2011

5.548,90 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Cercal do Alentejo

28-04-2011

2.681,29 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Cercal do Alentejo

06-06-2011

3.795,68 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Cercal do Alentejo

30-06-2011

4.759,94 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Santo André

17-02-2011

5.500,00 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Santo André

23-05-2011

1.388,50 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Vol. Santo André

29-09-2011

409,84 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade

17-02-2011

5.500,00 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade

23-05-2011

3.000,00 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade

23-05-2011

3.791,64 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade

16-06-2011

603,93 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

26-08-2010

2.433,83 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

16-06-2011

2.553,63 €

08-07-2011

2.433,83 €

Lista de subsídios atribuídos no período de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2011

Associação Pais N.2 V.N.S.André

Mapa a que se refere o n.º 1 do artigo 1.º, conjugado com o n.º 1 artigo 2.º da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto

Associação Pais N.2 V.N.S.André

Município de Santiago do Cacém

13-07-2011
Mapa n.º 1/2012
Associação Pais N.2 V.N.S.André
23-09-2011
de subsídios atribuídos no período de 1 de Julho a 31 de Dezembro
de 2011
Associação Pais N.2Lista
V.N.S.André
30-09-2011

1.º Semestre - 2011

Valor

Agrupamento de Escolas de Alvalade

1.780,58 €
9.803,96 €

258,68 €
Mapa
a que
se refere o n.º 1 do artigo 1.º, conjugado com o n.º 1 artigo 2.º da Lei n.º 26/94,
de 19 de Agosto
Associação
Pais
N.3 V.N.S.André
26-08-2010
2.433,83 €
Associação Pais N.3 V.N.S.André
Beneficiário
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

SANTIAGO DO CACEM

03-02-2011

Valor
37,50 €

30-05-2011

813,32 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

21-06-2011

1.661,74 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

08-07-2011

2.433,83 €

2.º Semestre - 2011

Associação Pais N.3 V.N.S.André

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

17-02-2011

250,00 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

18-02-2011

14.131,20 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André
Associação Pais N.3 V.N.S.André
Associação Pais N.3 V.N.S.André

07-08-2011
Data da
08-09-2011
Decisão
23-09-2011
18-11-2011

122,12 €
Valor
7.352,97 €
3.715,04 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém
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Data da Decisão

Beneficiário

1.196,91 €

10-03-2011

3.267,00 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

17-03-2011

37,50 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

31-03-2011

50,00 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

23-11-2011

2.004,64 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

21-04-2011

25,00 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

26-08-2010

2.433,83 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

06-05-2011

2.800,54 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

30-05-2011

3.129,50 €

Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém

16-05-2011

2.766,27 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

07-06-2011

1.925,46 €

28-06-2011

3.453,97 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

11-01-2011

4.200,62 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

09-02-2011

2.221,64 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

08-07-2011

2.433,83 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

23-02-2011

4.399,56 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

08-07-2011

2.364,43 €

Associação Apoio Des.Integrado Ermidas/AADIES

11-05-2011

8.291,82 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

02-09-2011

Associação Pais N.2 V.N.S.André

26-08-2010

12.169,15 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

14-09-2011

82,26 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

30-09-2010

729,00 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

23-09-2011

9.803,96 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

14-12-2010

2.264,56 €

Associação Quadricultura

14-06-2011

15.500,00 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

31-12-2010

2.308,19 €

Casa do Povo de S.Domingos

03-06-2011

1.212,15 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

13-01-2011

104,50 €

Casa do Povo de S.Domingos

08-06-2011

1.647,19 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

04-03-2011

1.274,71 €

Casa do Povo de S.Domingos

13-06-2011

672,63 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

07-03-2011

2.462,73 €

Casa do Povo de S.Domingos

Associação Pais N.2 V.N.S.André

31-03-2011

104,50 €

29-08-2011

1.605,78 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

14-04-2011

2.207,48 €

Casa do Povo de S.Domingos

21-11-2011

1.886,17 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

26-04-2011

2.341,28 €

Casa do Povo de S.Domingos

23-11-2011

2.522,01 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

05-05-2011

2.433,83 €

Cercisiago-Coop.Educ.Reab.Cri.Inad.Sines e Santiago

31-01-2008

11.250,00 €

Associação Pais N.2 V.N.S.André

19-05-2011

1.286,92 €

Cercisiago-Coop.Educ.Reab.Cri.Inad.Sines e Santiago

09-07-2009

7.500,00 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

26-08-2010

12.169,15 €

Cercisiago-Coop.Educ.Reab.Cri.Inad.Sines e Santiago

19-05-2011

13.050,00 €

Diocese de Beja

10-03-2011

5.000,00 €

Diocese de Beja

09-06-2011

7.637,72 €

1.414,01 €

Estrela Santo Andre

16-12-2010

4.057,00 €

10-02-2011

3.825,10 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

31-12-2010

958,18 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

11-02-2011

1.360,96 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

23-02-2011

667,49 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

22-03-2011

871,74 €

Estrela Santo Andre

Associação Pais N.3 V.N.S.André

14-04-2011

1.466,08 €

Estrela Santo Andre

08-07-2011

4.822,02 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

04-05-2011

1.464,71 €

Estrela Santo Andre

15-12-2011

3.698,81 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

05-05-2011

2.433,83 €

Juventude Atletico Clube

16-12-2010

3.360,00 €

Associação Pais N.3 V.N.S.André

06-05-2011

1.480,91 €

Juventude Atletico Clube

23-05-2011

2.500,00 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

26-08-2010

12.169,15 €

Juventude Atletico Clube

23-05-2011

2.500,00 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

31-12-2010

3.114,72 €

Juventude Atletico Clube

08-07-2011

Associação Pais N.4 V.N.S.André

03-03-2011

3.163,99 €

Juventude Atletico Clube

15-12-2011

2.187,04 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

23-03-2011

1.886,36 €

Resgate-Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano

11-02-2010

10.663,71 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

28-03-2011

3.002,24 €

Resgate-Associação de Nadadores Salvadores do Litoral Alentejano

02-08-2011

31.844,46 €

Associação Pais N.4 V.N.S.André

18-04-2011

3.105,76 €

05-05-2011

2.433,83 €

Serviços Sociais Cult.Trab.Autarquia de Santiago C
Serviços Sociais Cult.Trab.Autarquia de Santiago C

03-02-2011

Associação Pais N.4 V.N.S.André
Serviços Sociais Cult.Trab.Autarquia de Santiago Cacém

03-02-2011

38.130,65 €

Total………..

Santiago do Cacém, 04 de Julho de 2011 - O Presidente, Vitor Proença

10-11-2011
Total………..

162.791,77 €

Santiago do Cacém, 10 de Janeiro de 2012 - O Presidente, Vitor Proença

3.360,00 €

53.788,45 €
306,00 €
371.665,03 €

