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RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
(3 de maio a 30 de agosto)
Ordem do Dia

03 de maio
Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Suspensão dos Trabalhos
A Câmara Municipal deliberou ratificar
o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de 26-04-2012
para aprovar a suspensão dos trabalhos
da empreitada mencionada desde o dia
26-04-2012 até à notificação do empreiteiro da aprovação do Desenvolvimento do
Plano de Segurança e Saúde.
Associação dos Bombeiros Voluntários
de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transferência de uma verba no valor de
473,36 € referente ao custo de seguros
de viaturas da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Santo André.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alvalade
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transferência de uma verba no valor de
7347,55 € referente ao custo de seguros
de viaturas da Associação Humanitária dos
Bombeiros dos Bombeiros Voluntários de
Alvalade.
Ação Social Escolar – 2011/2012 –
Auxílios Económicos: Livros, Material
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Cercal do Alentejo e
Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou atribuir
o escalão e respetiva comparticipação:
alimentação, livros e material escolar
ao aluno do 1.º Ciclo do Ensino Básico,
relativo ao novo processo; reformar a

deliberação da Câmara Municipal datada
de 25-08-2011 relativo ao assunto em
epígrafe, respeitante à criança e ao aluno
constante do anexo II, e transferir para os
Agrupamentos na sequência da atribuição
e das reformas atrás previstas, as verbas
para livros e/ou material escolar, destinada à criança e aos alunos carenciados
– escalão A, constantes nos anexos I e
II, a saber: Agrupamento de Escolas de
Cercal do Alentejo 12,50 € e Agrupamento
de Escolas de Santiago do Cacém 87,50 €
sendo o valor total de 100 €.
		
Pedido de pagamento em prestações
da fatura/recibo de água n.º 845 referente ao mês de fevereiro de 2012
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
pagamento em seis prestações da fatura/
recibo de água n.º 845 referente ao mês de
fevereiro de 2012, conforme informação
anexa e o requerido pelo munícipe.

A Câmara Municipal deliberou aprovar os topónimos para o Loteamento AC
Nunes nas Relvas Verdes:
Rua A:
Rua do Ti Boneco; Rua B: Rua José Lourenço de Sousa, e aprovar os Números de
Polícia a seguir descritos:
Rua do Ti
Boneco: 1, 3, 5, 7 e 9
; Rua José
Lourenço de Sousa: 2, 4, 6, 8 e 10
; Rua Quinta da Francesa: 2 e 4.

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou autorizar
a cedência da banca n.º 33 – Nave 1, do
Mercado Municipal de Vila Nova de Santo
André, para ocupação do tipo diária, à
empresária Maria de Jesus Costa, contribuinte n.º 192 492 322, para desenvolvimento da atividade económica de comércio de frutos secos, azeitonas, bolos secos
embalados e outros produtos semelhantes,
mediante o pagamento da taxa prevista no
Regulamento Municipal de Taxas em vigor
na área do Município.

Aprovação da minuta do contrato da
Empreitada de Conclusão da Requalificação Urbana dos Bairros da Atalaia,
Azul e Pôr do Sol.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
minuta do contrato referente à Empreitada
de Conclusão da Requalificação Urbana
dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr do Sol, a
celebrar com a empresa Carlos Gil, Obras
Públicas, Construção Civil e Montagens
Elétricas, Lda.

União Sport Clube - Isenção de taxas
A Câmara Municipal deliberou ratificar
o ato praticado pelo Presidente da Câmara
Municipal em 3 de maio de 2012 de isenção das taxas de ruído e de diversão provisória no valor total de 45,20 € referentes
a iniciativas promovidas pelo União Sport
Club:
- 31 de março – Noites de Fados no
Restaurante O Solar do Canudo; - 30 de
abril – Espetáculo musical com o grupo Os
Banza; - Baile com Luís Candeias - Pavilhão Coberto do Parque de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém.

Aprovação da minuta do contrato da
empreitada de Conclusão da Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbriga.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
minuta do contrato referente à Empreitada

Valores de ingressos para o espetáculo “Perdi A Mão Em Spokane” – integrado na 13ª Mostra de Teatro de Santo
André
A Câmara Municipal deliberou aprovar
os pontos abaixo indicados, a saber:

Topónimos para o Loteamento AC
Nunes em Relvas Verdes – Santiago do
Cacém

10 de maio
Aprovação da minuta do contrato da
empreitada de Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
minuta do contrato referente à empreitada
de Conclusão da Requalificação dos Eixos
Urbanos Estruturantes, a celebrar com a
empresa Carlos Gil, Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Elétricas, Lda.

de Conclusão da Requalificação da EM
550 – Acolhimento a Miróbriga, a celebrar
com a empresa Telic – Telecomunicações
e Montagens, S.A.
Construção das novas instalações oficinais na ZIL - 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 a atualização dos planos
de trabalhos, mão de obra, equipamento
e cronograma financeiro apresentados
pelo empreiteiro, Marcelino & Rodrigues
– Construções Lda., para a execução da
obra em referência.

SEPARATA

1) Valor de ingressos para público geral
– 5€;
2) Valor de ingressos para sócios AJAGATO, crianças e maiores de 65 anos –
2,50€;
3) Haverá lugares reservados (n.º ainda
por definir) para entradas permanentes
adquiridas para a Mostra e equipa de apoio
à Mostra.

Mercado Municipal de Vila Nova de Santo
André, para ocupação do tipo diária, à
empresária Josefa de Jesus dos Santos
Paulo, contribuinte n.º 179 575 724, para
desenvolvimento da atividade económica
de comércio de frutas e legumes, mediante
o pagamento da taxa prevista no Regulamento Municipal de Taxas em vigor na
área do Município.

Diocese de Beja
A Câmara Municipal deliberou transferir uma verba no valor de 13 750 € para
a Diocese de Beja destinada a assegurar
encargos com dois guardas, comparticipação na limpeza e comparticipação na
eletricidade.

FILIGALVA – Construção Civil Lda.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da garantia bancária n.º
72002014964 da Caixa de Crédito Agrícola, no valor ainda cativo de 33 170,06 €.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Licenciamento de recintos de diversão
provisória – Alteração de Procedimentos
A Câmara Municipal deliberou a alteração dos Procedimentos aprovados pela
Câmara em 15 de abril de 2010, alargando
para 20 o número de licenciamentos de
Recintos de Diversão Provisória, quando
realizados por Coletividades Culturais e/ou
Desportivas, ou Entidades sem fins lucrativos desde que legalmente constituídas.
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UNIÃO SPORT CLUB - Isenção de taxas
A Câmara Municipal deliberou proceder
à isenção das taxas de ruído e de diversão
provisório no valor total de 248,60 € referentes às iniciativas a promover pelo União
Sport Clube:
- 12 de maio – Noites de Jazz
Sede do União Sport Club
-16 de junho – Baile com Celeste Costa
Sede do União Sport Club
- 22 de junho – Baile com M.M
Sede do União Sport Club
- 30 de junho – Baile com Fábio Lagarto
Sede do União Sport Club
- 15 de julho – Matine com Emanuel
Martins
Sede do União Sport Club
- 20 de junho – Baile com Telma Santos
Sede do União Sport Club
- 10 de agosto – Baile com M.M
Sede do União Sport Club
- 17 de agosto – Baile com João do
Carmo
Sede do União Sport Club
- 18 de agosto – Baile com Luís Candeias
Sede do União Sport Club
- 25 de agosto – Baile com Telma
Santos		
Sede do União Sport Club
- 1 de setembro – Festa de Encerramento
Local a definir
Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou autorizar
a cedência da banca n.º 29 – Nave 1, do

17 de maio
Rede Ciclável de Vila Nova de Santo
André – Revisão de Preços Definitiva.
A Câmara Municipal deliberou aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor de 10 996 € acrescido de
IVA (659,76 €), que perfaz um total de
11.655,76 €.
Grupo de Animação Cultural de S.
Domingos - Transferência de verba
A Câmara Municipal deliberou retificar
o valor relativo a transferência de verba
para o GAC – Grupo de Animação Cultural
de S. Domingos, dado que, por lapso, foi
indicado o valor de 675 €, sendo a verba a
atribuir no valor de 607,50 €.
Associação Litoral Aventura - Transferência de verba
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transferência de uma verba no valor de
1000 € para a Associação Litoral Aventura,
como apoio na organização da 7ª Edição
da limpeza das Praias de Santo André e
Areias Brancas.
Grupo de Cantares Regionais “Os
Amantes do Alentejo” - Transferência de
verba
A Câmara Municipal deliberou transferir uma verba no valor de 648 € para o
Grupo de Cantares Regionais Amantes do
Alentejo destinada a apoiar as atividades e
deslocações a realizar em 2012.
Clube de Patinagem Miróbriga - Transferência de Verba – Cancelamento de
Apoio Financeiro.
A Câmara Municipal deliberou cancelar o apoio financeiro deliberado a 15
de dezembro de 2011 relativamente ao
Clube de Patinagem Miróbriga, a partir da
segunda tranche inclusive, no valor total
de 1180€.
Ação Social Escolar – 2011/2012 Auxílios Económicos: Livros, Material
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupa-

mento de Escolas de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou reformar a deliberação de Câmara Municipal
datada de 26-01-2012, relativa ao assunto
em epígrafe, respeitante a um aluno, por
motivo de alteração de B para A, 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€.
Reordenamento da rede escolar
2012/2013 – Agregação de escolas:
parecer
A Câmara Municipal deliberou aprovar o Parecer desfavorável à proposta de
agregação de escolas, a remeter à Direção
Regional de Educação do Alentejo que a
seguir se transcreve:
“PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL
A Carta Educativa do Município de Santiago do Cacém, aprovada nos Órgãos
Municipais, prevê a existência de 4 Agrupamentos Verticais de Escolas e de 2
Escolas Secundárias.
Assim, e em presença dos pareceres
dos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas de Santiago do Cacém e
de Santo André, e das Escolas Secundárias Manuel da Fonseca e Padre António
Macedo, emitidos, respetivamente, nas
reuniões extraordinárias daqueles órgãos
de gestão e que se pronunciaram desfavoravelmente à agregação proposta pela
Direção Regional de Educação do Alentejo,
e considerando também que:
a estrutura de agregação preconizada,
em concomitância com a revisão curricular e com o aumento do número de alunos
por turma contribui para a diminuição do
pessoal docente e não docente;
cria maiores dificuldades na proximidade dos responsáveis pela gestão no que
diz respeito ao relacionamento com os
alunos, professores, pais e encarregados
de educação;
burocratiza a administração do Agrupamento que se torna mais trabalhosa; contribui para o esbatimento do sentimento
de pertença a uma comunidade educativa;
reduz a qualidade das aprendizagens e
provoca recuos significativos no combate
ao insucesso e abandono escolar. Pelas
razões atrás invocadas e do que já se
conhece das experiências de agregações
realizadas no ano letivo transato, e porque
temos sérias reservas quanto à eficácia
organizacional e à otimização da gestão e
eficiência de recursos e porque numa altura
de grande crise económica e social como
a que atravessamos as escolas constituem
um espaço de tensão permanente pelo que
é preciso que para o seu equilíbrio concorram todos os agentes educativos apoiados
em administração disponíveis o que só é

possível num quadro de aproximações da
gestão às diferentes infraestruturas internas e externas.
Considerando ainda que não se devem
tomar decisões assentes em objetivos
meramente financeiros que afetam de
forma irreparável a tranquilidade e estabilidade desejáveis para a construção de
projetos educativos viáveis e promotores
do sucesso educativo e sejam garante da
qualidade da Escola Pública, esta Câmara
Municipal pronuncia-se desfavoravelmente
à proposta do Ministério da Educação”.
Bolsas de Estudo 2011/2012 – Aprovação das Listas Definitivas das Primeiras
Candidaturas
A Câmara Municipal deliberou aprovar
as Listas Definitivas das Primeiras Candidaturas a Bolsa de Estudo para o ano letivo
2011/2012, das quais decorre a atribuição
de 19 bolsas de estudo, sendo o seu valor
mensal de 130 € e o período a considerar
de outubro de 2011 a julho de 2012.
O pagamento das mesmas deverá ser
efetuado após informação dos bolseiros
sobre o recebimento de outras Bolsas de
Estudo e do seu valor mensal.
Valor total a cabimentar: 24 700 €.
Comemorações do Dia Mundial da
Criança 2012 – Programa
A Câmara Municipal tomou conhecimento do programa para a comemoração
do Dia Mundial da Criança 2012, que se
realizará no dia 1 de junho do corrente ano
e da estimativa de custos da iniciativa, que
se prevê ser de 2990 € com IVA incluído.
Santiagro/2012 – Patrocínios
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
Relatório elaborado pelo Júri do procedimento com vista à obtenção de patrocínio
para a Santiagro/2012, efetuado junto das
principais cervejeiras nacionais, e aceitar
a proposta de património apresentada pela
UNICER BEBIDAS, SA., através do seu distribuidor J. Duarte Ferreira & Filhos, Lda.,
no montante de 6500 € a que acrescerá o
IVA à taxa legal em vigor.
Lista dos candidatos selecionados e
não selecionados no âmbito do Regulamento de Apoio para a Realização de
Obras em Habitações de Indivíduos e
Famílias em Situação de Comprovada
Carência Económica – Ano 2011
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a lista definitiva dos candidatos selecionados e não selecionados de acordo com a
análise das candidaturas.
Redução em 50 % do valor das taxas
urbanísticas, calculadas para emissão
de alvará de construção de habitação
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a redução, em 50 %, do valor das taxas

24 de maio
Fundo de caixa – Fundo afeto à SANTIAGRO 2012
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
fundo de caixa afeto à SANTIAGRO 2012,
no valor de 2500 €, visando exclusivamente facilitar trocos nas cobranças efetuadas.
O fundo de caixa será reposto na tesouraria dia 4 de junho
		
Ratificação de ato administrativo –
Santiagro 2012
A Câmara Municipal deliberou ratificar
o ato administrativo praticado pelo Presidente da Câmara Municipal em 05-032012 sobre as seguintes matérias:
a) Contrato de cedência de espaços de
exposição na SANTIAGRO 2012.
b) Preços a aplicar relativamente à
cedência de espaço.
I - Módulos 3x3 no pavilhão de exposição – 250 € + IVA
II – Stand de rua 3x3 – 200 € + IVA
III – Tasquinha 3x3 – 200 € + IVA
IV – Terrado (por m2) – 2 € + IVA
V - Tasquinhas Crédito Agrícola – 250 €
+ IVA
c) Preços a aplicar relativamente aos
bilhetes a cobrar:
I - Convites diários a adquirir pelos concessionários de espaços – 2 €
II - Bilhetes diários para público em geral
–3€
III - Bilhetes de 3 dias da feira para
público em geral – 6 €.
Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Alteração do Coordenador
de Segurança em Obra
A Câmara Municipal deliberou aprovar
como coordenador de segurança da obra,
a Sra. Ana Maria Campinho Vilas Boas,
Técnica Superior.
Rede Ciclável de Vila Nova de Santo
André – Multa por violação do prazo da
obra.
A Câmara Municipal deliberou validar a
aplicação da multa por violação do prazo
da obra, aprovada por deliberação de
Câmara de 15-03-2012, no valor de 14

Manifesto do departamento Pré-Escolar do agrupamento de escolas de
Alvalade
A Câmara Municipal tomou conhecimento do manifesto de apreço pelo espaço
Hora do Conto na Biblioteca Municipal de
Santiago do Cacém e pelo trabalho de promoção da leitura, remetida pela entidade
mencionada em epígrafe.
Doação 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: Maria Teresa Gonçalves
Maia, Américo Manuel da Silva Lourenço,
Maria José Bordalo, Júlio de Campos
Nunes, Osvaldo Énio Machado Godinho.
Sociedade Recreativa Filarmónica
União Artística - Transferência de verba
A Câmara Municipal deliberou transferir uma verba no valor de 4500 € para a
Sociedade Recreativa Filarmónica União
Artística destinada a apoiar as atividades a
desenvolver em 2012.
Pedido de pagamento em prestações
da fatura/recibo de água n.º 34 729 referente ao mês de abril de 2012 em nome
de Armando Loureiro Silva.
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
pagamento em três prestações da fatura/
recibo de água n.º 34 729 referente ao
mês de abril de 2012, conforme informação e o requerido pelo munícipe.
Pedido de pagamento em prestações
da fatura/recibo de água n.º 34 312 referente ao mês de abril de 2012 em nome
de José Elias de Jesus.
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
pagamento em duas prestações da fatura/
recibo de água n.º 34 312 referente ao
mês de abril de 2012, conforme informação e o requerido pelo munícipe.
Alienação da Propriedade Plena do
lote n.º 14 do Loteamento Municipal do
Outeiro do Lobo.

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago do Cacém.
A Câmara Municipal deliberou autorizar
a prorrogação do prazo para a Fábrica da
Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago
do Cacém proceder à conclusão do projeto
de arquitetura e dos projetos de especialidades para licenciamento, relativos ao lote
n.º 1 do Loteamento Municipal da Igreja,
sito na Zona IV, em Santiago do Cacém,
pelo período de cinco anos.
DELTABOX – Engenharia, Projetos,
Montagens Elétricas e Mecânicas, Lda.
A Câmara Municipal deliberou autorizar a empresa DELTABOX - Engenharia,
Projetos e Montagens Mecânicas, Lda. a
transmitir o direito de superfície do lote n.º
17, sito na Zona Industrial Ligeira – Expansão IV em Vila Nova de Santo André, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santiago do Cacém, sob a ficha n.º
2876, da freguesia de Santo André, para a
empresa SALINE LUSA – Empresa de Trabalho Temporário, Lda.
Deve o requerente apresentar no prazo
de 30 dias, após a celebração da respetiva
escritura, cópia da mesma no Serviço de
Património.
Pedido de alargamento de horário de
funcionamento de estabelecimento de
restauração e bebidas misto – Retiro do
Escova
A Câmara Municipal deliberou deferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 2 horas da manhã de
segunda-feira a sábado.

31 de maio
Transporte de refeições assegurado
pela Junta de Freguesia de Santiago do
Cacém – Ano Letivo 2011/2012 – Definição do preço ao quilómetro
A Câmara Municipal deliberou transferir
para a Junta de Freguesia de Santiago do
Cacém a verba referente à despesa com o
transporte das refeições entre o Refeitório
Escolar de Santiago do Cacém e a Escola
Básica de Santa Cruz, com base no preço
ao quilómetro praticado no corrente ano
letivo para com as Juntas de Freguesia
de Ermidas-Sado, S. Bartolomeu da Serra
e Cercal do Alentejo, a saber, de 0,56 €,
mediante a apresentação dos respetivos

mapas mensais e no valor previsível de
644 €.
Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo e
Jardim de Infância N.º 3 de Vila Nova de
Santo André
A Câmara Municipal deliberou apoiar a
realização do “Arraial Popular” promovido
pela Associação de Pais, através da isenção do pagamento de taxas – relativas às
Licenças de Ruído e de Atividades Recreativas em recinto aberto (n.º 2 do Regulamento Municipal de Taxas), cujo valor é
de 22,60 €.
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Cedência de uma habitação na Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém.
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a cedência, a título gratuito, de um T1 no
r/c esquerdo, sito no Bloco C na Praceta
dos Bombeiros Voluntários, em Santiago
do Cacém, correspondente à fração “A”
do prédio urbano inscrito na matriz sob
o artigo 3107, da freguesia de Santiago
do Cacém, a Albino Pereira da Conceição Rodrigues, e a minuta do Contrato de
Comodato a celebrar.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a
alienação em regime de Propriedade Plena,
após a cedência em regime de Direito de
superfície, do lote 14 do Loteamento Municipal do Outeiro do Lobo, sito na freguesia
de Abela, inscrito na matriz predial sob o
artigo 817, a José Francisco Pereira pelo
valor de 9 274,51 €.

Celebração de contratos de prestação
de serviços – Pedido de parecer prévio
vinculativo		
A Câmara Municipal deliberou a emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contratos de prestação de serviços, com quatro vigilantes, para assegurar
a limpeza, manutenção e vigilância das
piscina descobertas do Parque Urbano do
Rio de Figueira, no período de 15 de junho
de 2012 a 15 de setembro de 2012.
Loteamento do Roncão - Atribuição de
lote
A Câmara Municipal deliberou atribuir
o lote n.º 15 do Loteamento do Roncão,
em S. Francisco da Serra, a Octávio José
Pereira Reis.
O lote com uma área de 477,1977m²,
será alienado em regime de propriedade
plena, pelo valor de 21 845,57€ 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.
Loteamento Municipal da Costa de
Santo André – Desistência da Atribuição
do lote n.º 131
De acordo com a vontade expressa
pela D. Anabela Custódia Rodrigues por
carta datada de 08 de maio do corrente
ano, a Câmara Municipal deliberou propor
a anulação da atribuição do lote 131 do
Loteamento Municipal da Costa de Santo
André, a Anabela Custódia Rodrigues, efetuada por deliberação camarária de 21 de
novembro de 2001.
Números de polícia repetidos na
Estrada do Fidalgo – Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
retificação dos números de polícia, para a
referida estrada, uma vez que se detetou a
repetição dos mesmos.
Números de polícia para a Avenida 5
de Outubro em Alvalade
A Câmara Municipal deliberou aprovar

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Santiago do Cacém CARTÃO DO MUNÍCIPE
A Câmara Municipal deliberou rejeitar
que seja iniciado o procedimento com
vista à criação do
CARTÃO DO MUNÍCIPE de Santiago do
Cacém.

290,90 € e aprovar a minuta de ofício, a
fim de ser remetida ao empreiteiro.

SANTIAGO DO CACEM

urbanísticas inicialmente calculadas em
3891,67 € referente à emissão do alvará
de construção de habitação para o valor de
1945,83 €.
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os números de polícia, para a Avenida 5 de
Outubro, de acordo com a planta.
Avenida 5 de Outubro – Pares: 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 34, 36, 38, 40 e 42
Números de polícia para o Bairro
Pereira do Ó em Aldeia dos Chãos – Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar os números de polícia, para o Bairro
Pereira do Ó em Aldeia dos Chãos de
acordo com a planta.
Rua de Santiago – Pares: 14, 16, 18, 20,
22 e 24
Largo 25 de Abril – 1, 2, 3 e 4
Rua da Miranda – Pares: 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16 e 18
Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 e 33
Rua 1.º de maio – Pares: 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20 e 22
Impares: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
e 19

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Retificação da alteração do loteamento da 1ª Fase do Loteamento Municipal da Zona IV – Santiago do Cacém – n.º
01/2011.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
retificação por erro material na expressão
da vontade, uma vez que por lapso manifesto de escrita, na folha 2 da Memória
Descritiva e Justificativa: no 1.º quadro
onde diz “Área do Domínio do Município
(m2) pretendia dizer-se “Área do Domínio
Publico do Município (m2)”. Na Planta
Síntese do Loteamento o Índice de Construção do Lote 53 foi referido como 1,00
devendo ter sido referido como 1,33, tal
como constava em Memória Descritiva e
Justificativa.

4

Transmissão de um meio indiviso do
lote n.º 11 da Zona de Expansão IV –
Bairro S. Sebastião.
A Câmara Municipal deliberou autorizar a Senhora Maria de Fátima Pereira
da Costa a transmitir um meio indiviso do
direito de superfície que detém sobre o lote
n.º 11, sito na Zona de Expansão IV, em
Santiago do Cacém, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do
Cacém, sob a ficha n.º 2197/19991119,
inscrito na matriz predial sobre o artigo
5168, freguesia e concelho de Santiago
do Cacém, para os seus filhos, maiores
de idade, Sandra Cristina Gamito da Costa
e Rui Miguel Gamito da Costa.
Deve o requerente apresentar no prazo
de 30 dias, após a celebração da respetiva
escritura, cópia da mesma no Serviço de
Património.
Informação On-line sobre cedência de
transportes Municipais.
A Câmara Municipal deliberou rejeitar

que se disponibilize On-line e em permanência um quadro síntese contendo, entre
outras, a seguinte informação:
- Os pedidos de transporte efetuados
pelas diversas instituições, de entre eles:
- Os pedidos satisfeitos e distância a
percorrer;
- Os pedidos recusados e distância pretendida;
- O acumulado de pedidos satisfeitos
por instituição, incluindo a distância percorrida;
- O acumulado de pedidos recusados
por instituição, incluindo a distância pretendida.

08 de junho
Acordo de colaboração para obras de
conservação na Escola Básica de Alvalade
A Câmara Municipal deliberou revogar
a deliberação de Câmara de 25-08-2011
que aprovou a minuta do Acordo de colaboração a estabelecer entre o Município de
Santiago do Cacém e a Direção Regional
de Educação do Alentejo sobre o assunto
em referência, considerando que o mesmo
não produziu efeito devido às alterações
resultantes das eleições legislativas com
consequente mudança do cargo do Senhor
Diretor Regional de Educação, por um lado
e por outro, pela impossibilidade da assunção do compromisso financeiro e execução da obra por parte da Direção Regional
de Educação em 2011; e aprovar a minuta
de Protocolo a celebrar entre o Município de Santiago do Cacém e a Direção
Regional de Educação do Alentejo sobre o
assunto em referência.
Reordenamento da rede escolar
2012/2013 – Encerramento de escolas
do 1.º Ciclo
A Câmara Municipal deliberou emitir
parecer desfavorável à proposta da Direção Regional de Educação do Alentejo
de encerrar no ano letivo 2012/2013 as
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de
Boticos (Arealão) e de Brescos.
Construção das novas instalações oficinais na ZIL – Pedido de Suspensão
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a suspensão dos trabalhos da empreitada
em referência pelo período de 30 dias, a
contar do dia 04-06-2012 inclusive.
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, para assegurar a limpeza de praias,
no período de 15 de junho de 2012 a 15 de
setembro de 2012.

Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo e
Jardim de Infância N.º 4 de Vila Nova de
Santo André
A Câmara Municipal deliberou apoiar a
realização do “Arraial Popular” promovido
pela Associação de Pais, através da isenção do pagamento de taxas – relativas às
Licenças de Ruído e de Atividades Recreativas em recinto aberto (n.º 2 do Regulamento Municipal de Taxas).
Associação de Moradores do Salão
Comunitário da Sonega
A Câmara Municipal deliberou transferir
uma verba no valor de 3005,30 € para a
Associação de Moradores do Salão Comunitário da Sonega para apoio ao funcionamento dos balneários, posto médico e
biblioteca, sendo:
Balneários
–
1131,15 €; Posto Médico – 1020,51 €;
Biblioteca – 853,64 €.
Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residuais de Santiago do
Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a proposta de Regulamento Municipal de
Drenagem de Águas Residuais de Santiago
do Cacém e submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação.
Regulamento Municipal de Abastecimento de Águas de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a proposta de Regulamento Municipal de
Abastecimento de Águas de Santiago do
Cacém e submeter à Assembleia Municipal
a sua aprovação.
Regulamento Municipal de Gestão de
Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana de
Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a proposta de Regulamento Municipal de
Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene
Urbana de Santiago do Cacém e submeter
à Assembleia Municipal a sua aprovação.
Números de polícia para o Bairro da
Formiga – Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar os números de polícia, para o Bairro
da Formiga, de acordo com a planta em
anexo.
Largo Capitães de abril – 1,
2, 3 e 4 ; Rua António Gomes – Pares:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18; Impares:
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19
; Rua Alberto Perninha – Pares: 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
e 32 ; Rua do Canal – 2, 3, 5 e 7
.
Topónimo para a Travessa do Norte –
Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar
o topónimo, Travessa do Norte, de acordo

com a proposta da Junta de Freguesia de
Santo André.
Reversão dos lotes n.º 41, 42 e 43 –
ZIL, Exp. IV – Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou proceder à reversão por via judicial, dos
lotes n.º 41, 42 e 43, sitos na Zona de
Industria Ligeira, Expansão IV, em Vila
Nova de Santo André, inscritos na matriz
sob os artigos: 4696, 4724 e 4725, e
descritos na Conservatória do registo
predial de Santiago do Cacém, sob as
fichas n.º 2900/040995, 2901/040995
e 2902/040995, da freguesia de Santo
André, respetivamente, cedidos em
Direito de Superfície à empresa Modelo
Especial, Lda.
Venda de habitação na Costa de Santo
André – Revogação do Contrato de Promessa.
A Câmara Municipal deliberou que dadas
as manifestas dificuldades financeiras
do promitente-comprador, se revogue o
Contrato-Promessa de Compra e Venda
celebrado em 13-11-2000, com o senhor
Júlio José, relativo à aquisição ao Município da fração autónoma identificada pela
letra A, do prédio urbano inscrito na matriz
predial da freguesia de Santo André sob o
art.º 5032, e descrito na Conservatória do
Registo Predial de Santiago do Cacém sob
a ficha n.º 02040/060593; que a revogação do contrato seja efetuada através de
Acordo a assinar por ambas as partes, e
para o qual se apresenta proposta; que se
celebre um contrato de Arrendamento relativo à habitação que está a ser ocupada pelo
Sr. Júlio José, com uma renda “social”, e
para a qual se propõe o montante inicial
correspondente a 10 % do valor da Remuneração Mensal Mínima Garantida; e que o
valor entregue ao Município pelo Sr. Júlio
José, como parte do preço de aquisição
do imóvel, no montante de 1596,16 €, seja
considerado como contrapartida do uso da
habitação no período de janeiro de 1999 a
maio de 2012.
Regulamento do Transporte Público de
Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi
A Câmara Municipal deliberou aprovar
as alterações ao Regulamento Municipal de Transporte em Táxi, introduzidas
em fase de consulta pública, de acordo
com Aviso n.º 2363/2012, publicado em
Diário da Republica, 2ª série, em 14-022012, referidas na informação em anexo,
e submeter à apreciação e aprovação
da Assembleia Municipal, a proposta de
alteração ao Regulamento Municipal de
Transporte em Táxi, ora deliberação pela
Câmara Municipal.
Pedido de alargamento de horário de

Reabilitação Urbana de S. Francisco
- Setor B – Suspensão parcial dos trabalhos
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
suspensão parcial dos trabalhos referentes à fresagem do pavimento, escavação,
aterro, regularização, colocação de tout-venant e betuminoso e sinalização rodoviária desde a data prevista no plano de
trabalhos para início das diversas tarefas
até ao dia 06-07-2012.
Venda de Cortiça.
A Câmara Municipal deliberou:
- Proceder ao convite a diversas entidades, com vista à venda de cortiça nas
seguintes condições:
O adjudicatário ficará responsável pela
tiragem, transporte e pesagem da cortiça;.
A Câmara Municipal acompanhará os
trabalhos de pesagem.
O valor a licitar deve ser à arroba de cortiça;
d) Todas as árvores com possibilidade
de extração de cortiça deverão ter essa
extração efetuada;
e) O descortiçamento deve ser efetuado
“a pau batido”;
f) Deverá ser dado integral cumprimento
ao Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de
maio, com especial evidência para os seus
artigos 11 e 12;
g) Deverão ser evitadas as feridas no
entrecasco através de precaução dos operadores aquando da traçagem e descortiçamento;
h) Deverá ser cumprido o Código Internacional das Boas Práticas Suberícolas.
i) A alienação far-se-á mediante a apresentação de propostas em carta fechada
que deverão ser entregues na Secção de
Aprovisionamento e Património.
J) No envelope que contém a proposta,
deverá ser aposta a identificação e o
número de contribuinte do proponente.
K) Nas propostas os interessados indicarão o preço que se propõem pagar pela
alienação da cortiça.
As propostas deverão ser entregue até
às 16:00 horas do dia 27 de junho de
2012.
O pagamento será efetuado após a
pesagem da cortiça extraída.
- Efetuar a abertura das propostas na
reunião de Câmara Municipal do dia 28
de junho pelas dez horas, e que esta se

Autorização prévia prevista na Lei dos
Compromissos (art.º 6.º, n.º 1, alínea c)
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro)
Considerando, por um lado, o disposto
no art.º 22 do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de junho, que determina que a abertura
de procedimento relativo a despesas que
deem lugar a encargo orçamental em mais
de um ano económico ou em ano que não
seja o da sua realização, designadamente,
com a aquisição de serviços e bens através de locação com opção de compra,
locação financeira, locação-venda ou
compra a prestações com encargos, não
pode ser efetivada sem prévia autorização
da Assembleia Municipal, salvo quando:
a) Resultem de planos ou programas
plurianuais legalmente aprovados;
b) Os seus encargos não excedam o
limite de 99 759,58 euros, em cada um
dos anos económicos seguintes ao da sua
contração e o prazo de execução de três
anos.
Considerando, por outro lado, a alínea c)
do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/12, de 21
de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos
pagamentos em atraso, e que dispõe que
a assunção de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica,
incluindo novos projetos de investimento
ou a sua reprogramação, contratos de
locação, acordos de cooperação técnica
e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que
respeita às entidades da administração
local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal.
Considerando, que nos termos da Lei
n.º 8/2012 e do diploma que irá regulamentar a citada lei dos compromissos,
estabelece-se que a referida autorização
prévia para a assunção de compromissos
plurianuais poderá ser dada quando da
aprovação dos documentos previsionais.
Considerando que no momento da
aprovação dos documentos previsionais
para o ano de 2012, não se encontrava
em vigor a supracitada legislação, existe a
necessidade de solicitar a referida autorização prévia à Assembleia Municipal, nos
mesmos termos do disposto no art.º 22
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
dado que parte do citado normativo foi
revogado pela lei dos compromissos (art.º
13 da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro).
A Câmara Municipal deliberou propor,
por motivos de simplificação e celeridade

Ação Social Escolar – Fornecimento
de refeições: utilização da Sala de Convívio da Associação de Moradores de
Aldeia dos Chãos

A Câmara Municipal deliberou aprovar
a minuta de protocolo a estabelecer entre
a Câmara Municipal e a Associação de
Moradores de Aldeia dos Chãos.
E transferir o montante de 1110 € correspondente aos encargos com a utilização da Sala de Convívio desta associação de Moradores para fornecimento de
refeições aos alunos e crianças da Escola
Básica de Aldeia dos Chãos no ano letivo
2011/2012.
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processuais, e procurando replicar uma
solução idêntica à preconizada para as
entidades do Setor Público Administrativo,
que a Assembleia Municipal delibere, relativamente à Câmara Municipal, com base
no decreto-lei que irá regulamentar a lei
dos compromissos:
1. Para os efeitos previstos na alínea c)
do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/12, de 21
de fevereiro, deverá a Assembleia Municipal emitir autorização prévia genérica
favorável à assunção de compromissos
plurianuais pela Câmara Municipal, nos
casos seguintes:
Resultem de projetos, ações ou de outra
natureza constantes das Grandes Opções
do Plano;
Os seus encargos não excedam o limite
de 99 759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e
o prazo de execução de três anos.
2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia
que ora se propõe, só poderá fazer-se
quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos
na Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro e no
decreto-lei que a regulamentará, e uma vez
cumpridos os demais requisitos legais de
execução de despesas.
3. A Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a
assunção de compromissos plurianuais,
relativo a despesas de funcionamento de
caráter continuado e repetitivo ou de investimento desde que previamente dotada a
rubrica da despesa prevista no Orçamento
e Grandes Opções de Plano, nos termos
do n.º 1, até ao montante permitido por
lei, no âmbito do regime de contratação
pública.
4. O regime de autorização ora proposto
deverá aplicar-se a todas as assunções
de compromissos, desde que respeitadas
as condições constantes dos n.º 1 e 2, já
assumidas, a assumir ou que tenham produzido efeitos a partir de 22 de fevereiro de
2012, nos termos da lei dos compromissos e do decreto-lei que a regulamentará.
5. Em todas as sessões ordinárias da
Assembleia Municipal deverá ser apresentada pelo Presidente da Câmara,
informação da qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo
da autorização prévia genérica que ora se
propõe.
6. A presente deliberação deverá ser
submetida a apreciação da Assembleia
Municipal nos termos da alínea c) do n.º 1
do art.º 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro e do decreto-lei que a regulamentará.

Ação Social Escolar – 2011/2012 –
Auxílios Económicos: Livros, Material
Escolar e Apoio Alimentar – Agrupamentos de Escolas de Santiago do Cacém e
Santo André
A Câmara Municipal deliberou reformar
as deliberações de Câmara Municipal datadas de 27-10-2011 e de 05-04-2012, relativas ao assunto em epígrafe, respeitantes
aos alunos constantes do Anexo I, 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 Santo André
12,50 € sendo o valor total de 12,50 €.
Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Básica do 1.º Ciclo e
Jardim de Infância N.º 2 de Vila Nova de
Santo André
A Câmara Municipal deliberou apoiar a
realização do “Arraial Popular” promovido
pela Associação de Pais, através da isenção do pagamento de taxas – relativas às
Licenças de Ruído e de Atividades Recreativas em recinto aberto (n.º 2 Regulamento
Municipal de Taxas).
Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Agrupamento de Escolas de
Cercal do Alentejo - Evento Recreativo
– Apoio / Isenção de Taxas
A Câmara Municipal deliberou apoiar a
realização da Festa Final de Ano Letivo promovido pela Associação de Pais, através
da isenção do pagamento de taxas – relativas às Licenças de Ruído e de Atividades
Recreativas em recinto aberto (n.º 2 Regulamento Municipal de Taxas).
Pedido de pagamento em prestações
da fatura/recibo de água n.º 45 485 referente ao mês de maio de 2012
A Câmara Municipal deliberou aprovar
o pagamento em quatro prestações da
fatura/recibo de água n.º 45 485 referente
ao mês de maio de 2012, conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe.
Protocolo de Colaboração Financeira
com a Associação de Nadadores Salvadores “Resgate” – Praia da Fonte do
Cortiço
A Câmara Municipal deliberou aprovar

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

14 de junho

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.

SANTIAGO DO CACEM

funcionamento de estabelecimento de
bebidas simples – Casa do Benfica
A Câmara Municipal deliberou indeferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 02 horas da manhã,
todos os dias da semana.
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a assinatura do Protocolo de Colaboração
Financeira com a Associação de Nadadores
Salvadores do Litoral Alentejano – Resgate,
por forma a dotarmos a Praia referida com
as medidas de segurança exigidas a uma
praia possuidora do galardão Bandeira
Azul.
Alteração de loteamento n.º 13/2010,
em nome de José Francisco Nunes, sito
em Castanheirinha Lote 1 – Cercal do
Alentejo.
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a alteração de loteamento n.º 13/2010,
para o lote 1, Castanheirinha, freguesia de
Cercal do Alentejo, prédio descrito na Conservatória do registo Predial de Santiago
do Cacém sob o n.º 2673/20120105, e
inscrito na matriz com o n.º 1819, da freguesia de Cercal do Alentejo, conforme
memória descritiva e planta síntese.
A operação consiste na alteração
da localização e área do lograduro, no
aumento da área do r/c, com a correspondente diminuição da área do 1.º andar, e
aumento do polígono de implantação.
Área de implantação: 130 m²; Área
construção r/c: 130 m²; Área construção
1.º andar: 30 m²; Área de logradouro:
21,89 m².

21 de junho

SANTIAGO DO CACEM
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Junta de Freguesia de Ermidas-Sado
- Falta de Médico na Freguesia de Ermidas-Sado
A Câmara Municipal tomou conhecimento do ofício enviado pela Junta de Freguesia de Ermidas-Sado ao Senhor Secretário de Estado da Saúde, relativamente à
falta de médicos na Freguesia.
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AMBAAL – Associação de Municípios
do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral
A Câmara Municipal deliberou efetuar a
transferência para a AMBAAL no valor de
2239,46 € relativamente à participação
do Município de Santiago do Cacém na
Ovibeja nos anos de 2002, 2005 a 2008 e
2010.
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
transferência de uma verba no valor total
de 1528,86 € referente ao custo de seguros de viaturas da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Santiago do
Cacém.
Associação de Moradores do Arealão
A Câmara Municipal deliberou proceder
à isenção das taxas de ruído e de diversão
provisória no valor total de 67,80 € referentes às iniciativas a promover pela Associação de Moradores do Arealão:

- 30 de junho e 1 de julho – Festas tradicionais Arealão
- 28 de julho – Baile Arealão

de junho do corrente ano a janeiro de
2015, inclusive; e aprovar o Acordo de
Pagamento, referente à divida vencida.

Topónimos e números de polícia para
o Loteamento da Carapinha – Coalbeira
Construção Civil, Lda. em Santiago do
Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar
os topónimos e números de polícia para o
loteamento acima referido, de acordo com
a proposta da Junta de Freguesia de Santiago do Cacém.
Rua A: Rua Terraços de Santiago – 2, 4,
6, 8, 10 e 12.
Rua B: Rua Figueira dos Mariais – 2,4,6
e8

Pedido de alargamento de horário de
funcionamento de estabelecimento de
bebidas simples – Estação do Comboio
Bar
A Câmara Municipal deliberou deferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 06 horas da manhã,
sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados.

Cedência por arrendamento de um
prédio urbano sito em Paio de Baixo na
Costa de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
cedência por arrendamento de um prédio
urbano sito em Paio de Baixo, na Costa
de Santo André, inscrito na matriz predial
desta freguesia sob o art.º 671, propriedade deste Município, à Senhora Anabela
Custódia Rodrigues, pelo valor de 48,50 €.
O contrato terá a duração de cinco anos,
renovável por períodos sucessivos de 3
anos.
AGROLOBO – Comércio de Produtos
Agropecuários Lda.
A Câmara Municipal deliberou autorizar o requerente a efetuar o pagamento
do montante em dívida no valor de 13
889,98 €, acrescido dos respetivos juros
de mora, em 32 prestações mensais,
sendo que os pagamentos serão efetuados nos meses de junho do corrente ano
a janeiro de 2015, inclusive; e aprovar o
Acordo de Pagamento, referente à divida
vencida.
Pagamento de direito de superfície em
atraso – Lote n.º 14 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 1166,40 €,
acrescido dos respetivos juros de mora,
em 3 prestações mensais, sendo que os
pagamentos serão efetuados nos meses
de junho, julho e agosto do corrente ano; e
aprovar o Acordo de Pagamento, referente
à dívida vencida.
Pagamento de direito de superfície em
atraso – Lotes n.º 154 e 155 da ZAM de
Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou autorizar
o requerente a efetuar o pagamento do
montante em dívida no valor de 9225,42 €,
acrescido dos respetivos juros de mora,
em 32 prestações mensais, sendo que os
pagamentos serão efetuados nos meses

Pedido de alargamento de horário de
funcionamento de estabelecimento de
bebidas simples – Bar o Poço
A Câmara Municipal deliberou deferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 02 horas da manhã de
terça-feira a domingo.

28 de junho
Junta de Freguesia de Ermidas-Sado
- Moção sobre a Saúde na Freguesia de
Ermidas-Sado
A Câmara Municipal tomou conhecimento da moção enviada pela Junta de
Freguesia de Ermidas-Sado ao Senhor
Ministro da Saúde, sobre o assunto em
epígrafe.
Associação Nacional de Municípios
Portugueses – ANMP
A Câmara Municipal tomou conhecimento que se encontra agendado o XX
Congresso Extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses para o próximo dia 29 de setembro,
pelas 11h00, no Centro de Exposições em
Santarém, conforme circular n.º 87/2012
remetida pela ANMP.
Autorização prévia prevista na Lei dos
Compromissos (art.º 6.º, n.º 1, alínea c)
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do
art.º 12.º do Decreto-Lei n.º 127/2012,
de 21 de junho)
A Câmara Municipal deliberou revogar
a deliberação da Câmara Municipal de 14
de junho de 2012 e submeter à Assembleia Municipal a autorização prévia para
a assunção de compromissos plurianuais
nos casos seguintes:
- Resultem de projetos, ações ou de
outra natureza constantes das Grandes
Opções do Plano.
- Os seus encargos não excedam o
limite de 99 759,58 euros, em cada um
dos anos económicos seguintes ao da sua
contração e o prazo de execução de três
anos.
O regime de autorização ora proposto

deverá aplicar-se a todas as assunções de
compromissos, desde que respeitadas as
condições constantes do n.º 2, já assumidas, a assumir ou que tenham produzido
efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2012,
nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012,
de 21 de junho.
Construção das Novas Instalações Oficinais na ZIL – Pedido de Suspensão
A Câmara Municipal deliberou a aprovação da suspensão dos trabalhos da
empreitada em referência por mais 20
dias, prevendo-se o término da suspensão
para o dia 23-07-2012.
Rede Ciclável de Vila Nova de Santo
André – Correção da Conta Final
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
correção da conta final da empreitada de
acordo com o seguinte quadro resumo.
Resumo da Conta Final – Rede Ciclável
de Vila Nova de Santo André
Contrato: 504 945,25 € (IVA incluído)
Fatura: 502 102,00 € (IVA incluído)
Trabalhos a menos: 2843,25 € (IVA
incluído)
Multa por violação do prazo:
14 290,90 € (IVA incluído)
Revisão
de
preços
definitiva:
11 655,76 € (IVA incluído)
Conclusão da Requalificação dos
Eixos Urbanos Estruturantes – Nomeação da Fiscalização e Coordenador de
Segurança em Obra
A Câmara Municipal deliberou aprovar
como representantes do dono de obra e
responsáveis pela fiscalização da obra, os
seguintes elementos: Fiscal permanente
o Sr. Dário Vilhena Lopes Cândido com a
categoria de Assistente Técnico e Diretor
de fiscalização a Senhora Engenheira Ana
Maria Campinho Vilas Boas. 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.
A Câmara deliberou aprovar um coordenador de segurança da obra, a Senhora
Engenheira Ana Maria Campinho Vilas
Boas.
Conclusão da Requalificação Urbana
dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr do Sol
– Nomeação da Fiscalização e Coordenador de Segurança em Obra
A Câmara Municipal deliberou aprovar
como representantes do dono de obra e
responsáveis pela fiscalização da obra, os
seguintes elementos: Fiscal permanente
o Sr. Dário Vilhena Lopes Cândido com a
categoria de Assistente Técnico e Diretor
de fiscalização a Sra. Ana Maria Campinho
Vilas Boas, Técnica Superior. Propõe-se
ainda que o diretor de fiscalização repre-

Igreja Evangélica Assembleia de
Deus
A Câmara Municipal deliberou proceder
à isenção da taxa de ruído e de divertimento em recinto descoberto no valor total
de 22,60 € referentes a promoção de ação
sociocultural no âmbito de um programa
cultural entre as comunidades evangélicas da Alemanha e de Portugal, o projeto
Encontro Vida.
Somos Jovens – Associação Juvenil
de Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou isentar
a Somos Jovens - Associação Juvenil de
Cercal do Alentejo de licença de diversão
provisória e de ruído no valor de 49,97 €
para a realização da atividade I Festival
Campilhas Summer 2012, nos dias 29,
30 de junho e 1 de julho na Barragem de
Campilhas.
Processo de Expropriação de uma
parcela de terreno do prédio de natureza
mista denominado por Cerca do Mim, em
Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal tomou conhecimento que, na falta de acordo sobre o
valor da indemnização entre o Município e
os expropriados, o processo supraidentificado seguiu os ulteriores termos legais
junto do Tribunal da Comarca do Alentejo
Litoral, passando as funções da entidade
expropriante, por força do n.º 1 e n.º 2
alínea e) do artigo 42 do Código das Expropriações (CE), a caber ao juiz de direito da
comarca da situação do bem.
Designada a Comissão de Arbitragem,
pelo Presidente do Tribunal da Relação
de Évora, que reuniu em 24-04-2012, foi
proferida, em conferência, a decisão arbitral que fixou em 44 825,61 € o valor da
indemnização a atribuir pela parcela de
terreno objeto de expropriação, excedendo
assim, em 21 309,97 € a indemnização
fixada pelo perito da Lista Oficial do Ministério da Justiça.
Sem prejuízo de posterior recurso do
Acórdão proferido pela Comissão de Arbitragem, por força do artigo 51 n.º 3 do CE,
já se encontra realizado o depósito do valor

Cercisiago – Transferência de verba
para o ano de 2012
A Câmara Municipal deliberou transferir para a Cercisiago – Cooperativa de
Educação e Reabilitação de Crianças
Inadaptadas dos Concelhos de Sines e
Santiago do Cacém, no ano de 2012, uma
verba no valor de 11 750 € a ser paga em
quatro prestações trimestrais no valor de
2937,50 € cada.

05 de julho
Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transferência de uma verba no valor de
10 289,43 € referente ao custo de seguros
de viaturas da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Cercal do Alentejo.
Conclusão da Requalificação Urbana
dos Bairros da Atalaia, Azul e Pôr do Sol
- 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.
Conclusão da Requalificação dos Eixos
Urbanos Estruturantes - 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.
A Câmara Municipal deliberou 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.
XX Congresso da Associação Nacional
de Municípios Portugueses
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a participação da Sr. Vereadora Margarida
Santos enquanto membro substituto do Sr.
Presidente da Câmara, no XX Congresso

Transferência de verba para Junta de
Freguesia de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
transferência de verba no valor de 2000 €
para a Junta de Freguesia de Santo André
como apoio na organização da 17ª Corrida
da Lagoa de Santo André.
Atribuição do direito à instalação de
Divertimentos Especiais na Feira do
Monte 2012.
A Câmara Municipal deliberou a abertura de concurso por proposta em carta
fechada para a instalação na Feira do
Monte 2012 de Divertimentos Especiais:
1 – Carrossel com a dimensão máxima
de ø 15,00 m ou 17 m x 20 m;
2 – Minipistas Infantis ou Carrossel
Infantil ou equivalente com as dimensões
máximas de ø 10 m ou 12 m x 10 m;
1 – Pista Infantil de ø 7 m;
1 – Cadeira ou Roda de Aviões com
dimensões máximas de ø 14 m;
1 – Pista de Adultos com as dimensões
máximas de 40 m x 14 m.
Condições Gerais:
1 – As propostas deverão ser apresentadas em carta fechada e dirigidas à Divisão
de Serviços Urbanos da Câmara Municipal
até às 16 horas do dia 31 de julho de 2012.
2 – Na Proposta deve constar a dimensão do terrado necessário à Instalação.
3 – Caso haja mais de um concorrente cuja proposta esteja empatada, será
aberta licitação verbal, não sendo admitidos lanços inferiores a 10 % da base de
licitação.
4 – A base de licitação dos Divertimentos é a seguinte:
- Carrossel com a dimensão máxima de
ø 15,00 m ou 17 m x 20 m – 150€
- Minipistas Infantis ou Carrossel Infantil
ou equivalente com as dimensões máximas de ø 10 m ou 12 m x 10 m – 80€
- Pista Infantil de ø 7 m – 80 €
- Cadeira ou Roda de Aviões com
dimensões máximas de ø 14 m – 150€
- Pista de Adultos com as dimensões
máximas de 40 m x 14 m – 300 €
Acrescido de IVA à taxa de 23%
5 – Considera-se incluído nestes valores
o preço de terrado.
6 – Abertura de propostas e sua licitação verbal terá lugar na reunião de 2 de
agosto de 2012, pelas 10h15.
7 – A Câmara Municipal reserva o direito
de não efetuar a adjudicação caso as propostas apresentadas lhe não convierem.
Se se verificar a não ocupação de um lugar
poderá esta Câmara Municipal ajustar a
sua cedência com eventuais interessados,
salvaguardando os interesses do Município.

8 – O valor da arrematação será pago na
Tesouraria Municipal, imediatamente após
o ato da arrematação.
9 – As montagens podem ser efetuadas
a partir de 27 de agosto de 2012 (inclusive) mediante contacto prévio com os
Serviços Municipais – Telefone – 269 829
400 ou fax 269 829 498, das 08h30 às
16h30 e desmontagem até às 12h00 do
dia 5 de setembro de 2012.
10 – O fornecimento de energia elétrica
estará a cargo do adjudicatário, mediante
contrato com Empresa Distribuidora de
Energia em Baixa Tensão.
11 – Não é autorizado a permanência de
caravanas/contentores dormitórios junto
aos divertimentos.
12 – Durante as horas dos espetáculos
musicais obrigam-se a colocar os sistemas sonoros num volume inferior, cujo
valor será indicado pelos Serviços Municipais.
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da Associação Nacional de Municípios
Portugueses a ter lugar no próximo dia 29
de setembro em Santarém.

Topónimo Rua 12 – Ermidas-Sado
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a alteração do topónimo Rua 12 para Rua
Nossa Senhora da Conceição, de acordo
com a proposta da Junta de Freguesia de
Ermidas-Sado.
A ESPIGA – Cooperativa de Solidariedade Social, CRL.
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
agosto 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.
Pedido de alargamento de horário de
funcionamento de estabelecimento de
bebidas simples – Capotes Bar
A Câmara Municipal deliberou deferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 02 horas da manhã,
à sexta-feira, sábados e vésperas de
feriado.

12 de julho
Grupo Parlamentar do PCP
A Câmara Municipal tomou conheci-

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Venda de Cortiça.
A Câmara Municipal deliberou adjudicar
a cortiça ao Senhor António Francisco pelo
valor de 16 € a arroba com desconto de
18% para o verde, acrescido de IVA, à taxa
legal em vigor e nas restantes condições
do concurso.

diferencial à ordem dos expropriados.
Mais se informa que o Município na
qualidade de entidade expropriante, de
acordo com o previsto no artigo n.º 1 do
artigo 50 do CE, é responsável pelo pagamento dos honorários dos árbitros, que
constituem a Comissão de Arbitragem, o
que, no caso em apreço, perfaz o montante de 1866,35 €.

SANTIAGO DO CACEM

sente o dono de obra nas vistorias que seja
necessário realizar para efeitos de receção
da obra;
A Câmara deliberou aprovar um coordenador de segurança da obra, a Sra.
Ana Maria Campinho Vilas Boas, Técnica
Superior.
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mento da resposta do Governo à pergunta
formulada pelos Deputados do Grupo Parlamentar do PCP eleitos pelo Distrito de
Setúbal, sobre o Reforço dos Meios das
Forças de Segurança na Freguesia de Alvalade.
COFESMAR – Comissão de Festas de
Santa Maria
A Câmara Municipal tomou conhecimento da carta aberta distribuída pela
Cofesmar à população de Ermidas em
reposta ao Comunicado intitulado “Ermidenses Indignados”
Relatório da Evolução Orçamental do
Município.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório da Evolução orçamental do Município do 2.º trimestre de
2012, da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém.
Ação Social Escolar – 2011/2012
– Auxílios Económicos: Apoio Alimentar – Agrupamento de Escolas de Santo
André
A Câmara Municipal deliberou atribuir
os escalões e respetivas comparticipações
(alimentação) à criança do Pré-Escolar e à
aluna do 1.º Ciclo, relativo a novos pedidos.

SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Venda ao público do Catálogo No
Caminho sob as Estrelas – Santiago e a
Peregrinação a Compostela
A Câmara Municipal deliberou aprovar
o valor de venda ao público da edição do
catálogo No Caminho sob as Estrelas –
Santiago e a Peregrinação a Compostela
a saber:
- Catálogo capa mole composto por
dois volumes – 40 €
- Catálogo capa dura composto por dois
volumes – 50 €.
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KIMBO – Cooperativa de Habitação
CRL
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a receção definitiva das obras de urbanização e a libertação da garantia bancária n.º
0731.000027.288.0019 da Caixa Geral de
Depósitos, no valor ainda cativo de 23 700 €.
Projeto de Candidatura n.º8 ao FAME
– Fundo de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas do Concelho de Santiago do
Cacém Desistência
A Câmara Municipal deliberou revogar
a deliberação da Câmara Municipal de
13-01-2011 relativa ao contrato de abertura de crédito e de concessão de subsídio reembolsável a celebrar entre o Banco
Espírito Santo, S.A., Câmara Municipal de
Santiago do Cacém, CODHITRAB – Coordenação, Segurança, Higiene no Trabalho
e Consultadoria, Unipessoal Lda. e Rui

Custódio Soares e Maria Teresa Dores
Ludovino Soares.

26 de julho
AJAGATO – Associação Juvenil
Amigos do Gato
A Câmara Municipal tomou conhecimento do agradecimento da Ajagato à
Câmara Municipal de Santiago do Cacém
pelo apoio financeiro e logístico à 13ª
Mostra Internacional de Teatro de Santo
André.
Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transferência de uma verba no valor de
1607,53 € referente ao custo de seguros
de viaturas da Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém.
Associação dos Bombeiros Voluntários de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transferência de uma verba no valor de
2450,98 € referente ao custo de seguros
de viaturas da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Santo André
Reabilitação Urbana de S. Francisco
- Setor B – Suspensão parcial dos trabalhos
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a suspensão parcial dos trabalhos referentes à fresagem do pavimento, escavação, aterro, regularização, colocação de
tout-venant e betuminoso e sinalização
rodoviária desde o dia 06-07-2012 e pelo
período de 45 dias, não obstante de os
mesmos serem retomados logo que estejam reunidas as condições.
Reabilitação Urbana de S. Francisco Setor B – Trabalhos a Mais
A Câmara Municipal deliberou aprovar a
execução dos trabalhos a mais no valor de
15 610 €, acrescidos de IVA (936,60 €),
que perfaz um total de 16 546,60 € e a respetiva formalização escrita dos mesmos.
E aprovar os trabalhos a menos no
valor de 5431,50 €, acrescido de IVA
(325,89 €), que perfaz um total de
5757,39 € referente ao artigo “Repavimentação de zonas de abertura de vala em
pavimento consolidado”.
Balanço Social 2011
A Câmara Municipal tomou conhecimento Balanço Social de 2011 da Câmara
Municipal de Santiago do Cacém.
Celebração de contratos de prestação
de serviços – Pedido de parecer prévio
vinculativo

A Câmara Municipal deliberou a emissão de parecer prévio para efeitos de celebração de contratos de prestação de serviços, com nove técnicos, para ministrar
aulas nas Piscinas Municipais, de setembro de 2012 a julho de 2013.
Bolsa de Estudo 2012/2013 – Abertura
de Concurso
A Câmara Municipal deliberou:
- que o número de bolsas de estudo a
atribuir para 2012/2013 seja de 35, das
quais 6 destinadas a Primeiras Candidaturas e 29 a Renovações.
- considerar como área prioritária para
2012/2013 a Saúde.
- que o quantitativo mensal da bolsa de
estudos para o ano letivo 2012/2013 seja
de 130 €.
- que seja aberto concurso para atribuição de Bolsas de Estudo nos seguintes
períodos: Renovações, de 1 de agosto a
30 de setembro, e Primeiras Candidaturas
de 1 de setembro a 31 de outubro.
- que seja autorizada a acumulação de
bolsas de estudo a todos os bolseiros até
ao limite máximo fixado como estimativa
de montante mínimo suficiente por mês a
um estudante deslocado.
- que esse montante mínimo seja fixado
em 350 € e que no caso 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.
Para este efeito os bolseiros devem
entregar na DEASS declaração dos Serviços Sociais do respetivo estabelecimento
de ensino/Direção Geral do Ensino Superior/outras entidades comprovativa do
recebimento (ou não) de bolsas de estudo
e seu montante mensal/anual, só após o
que serão processadas as respetivas mensalidades.
Pedido de pagamento em prestações
da fatura de pagamento de serviços n.º
142/2012 referente ao pedido de ligação
de esgotos à rede geral em nome de Luís
Manuel Soares
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
pagamento em Quatro prestações da fatura
de prestações de serviços n.º 142/2012
referente ao pedido de ligação de esgotos
à rede geral, conforme informação anexa e
o requerido pelo munícipe.
Retificação do topónimo no Loteamento AC Nunes em Relvas Verdes, Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou retificar o
topónimo Ti Boneco, aprovado em reunião
de Câmara de 03-05-2012, para Rua António Maria (Ti Boneco), conforme proposta
da Junta de Freguesia.
Atualização do valor a atribuir em

material de construção no âmbito do
procedimento de candidatura para apoio
à realização de obras em habitações de
indivíduos e famílias em situação de
comprovada carência económica – candidatura do ano 2010.
A Câmara Municipal deliberou atualizar
o montante aprovado de 2985,55 € para
3201,18 € referente à candidatura da
candidata Evelina Isabel Pereira Cavaca
Pinela, selecionada no ano 2010; aprovar
o pagamento da viga central da cobertura,
no valor de 215,63 € com IVA incluído e
aprovar a transferência de verba, no valor
de 215,63 € com IVA incluído, para a Junta
de Freguesia de São Domingos, entidade
que adiantou o pagamento da viga aplicada
no decurso das obras.
Pedido de alargamento de horário de
funcionamento de estabelecimento de
bebidas simples – Fora d´Horas
A Câmara Municipal deliberou indeferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 02 horas da manhã,
todos os dias de semana.
Pedido de alargamento de horário de
funcionamento de estabelecimento de
bebidas simples – Bar Gasómetro
A Câmara Municipal deliberou indeferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 02 horas da manhã,
todos os dias de semana.
Pedido de alargamento de horário de
funcionamento de estabelecimento de
restauração e bebidas misto – Retiro do
Escova
A Câmara Municipal deliberou deferir o
pedido de alargamento de horário de funcionamento do estabelecimento comercial
em epígrafe, até às 02 horas da manhã de
segunda a quinta-feira e até às 04 horas da
manhã à sexta-feira, sábado e vésperas de
feriado.

02 de agosto
LASA – Liga dos Amigos de Vila Nova
de Santo André
A Câmara Municipal deliberou proceder
à revogação da deliberação de Câmara de
05-06-2008 referente à transferência de
verba para a LASA – Liga dos Amigos de
Vila Nova de Santo André.
Atribuição do direito à instalação de
Divertimentos Especiais na Feira do
Monte 2012 – Abertura de propostas.
A Câmara Municipal deliberou atribuir
à concorrente Maria João Ribeiro da Silva
Mendonça, a instalação dos seguintes
equipamentos:

Topónimo e Números de Polícia – Santiago do Cacém
A Câmara Municipal deliberou aprovar os topónimos: Estrada das Ruínas de
Miróbriga, para o troço que vai da EN 261
à EN 120 e Estrada das Cumeadas, para
o troço que vai da EN 120 até à Estrada
de Santa Cruz (atrás do Pavilhão Municipal do Desportos), conforme proposta da
Junta de Freguesia de Santiago do Cacém,
e respetivos números de polícia.
Estrada das Ruínas:
- Pares – 2, 6, 10, 14, 16, 20, 22, 26,
28, 30, 32, 34, 36, 38.
-Impares – 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 25,
27, 29, 31.
Estrada das Cumeadas:
- Pares – 2, 4, 8, 10, 28, 30, 32, 34, 42,
44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66,
68, 72, 76, 78.
- Impares – 1, 3, 9, 15, 17, 27, 29, 31,
33, 35.
Receção provisória das obras de urbanização e redução da garantia bancária
n.º 360392019381 do Banco Nacional
Ultramarino S.A., do loteamento n.º
40458/1991 e 15/2010, designado Loteamento da Canada – Brescos – Santo
André, em nome de Joaquim Ângelo e
Cachadinha e Templano – Sociedade
Imobiliária Lda.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a receção provisória das obras de
urbanização e infraestruturas executadas, e a redução da garantia bancária n.º

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência, temporária, da banca n.º
30 – Nave 1 do Mercado Municipal de
Vila Nova de Santo André, nos meses de
agosto e setembro, para ocupação do tipo
diária, sextas-feiras e sábados, ao empresário Frank Wetzel – Willers, contribuinte
n.º 262 465 493, para desenvolvimento
da atividade económica de comércio de
orquídeas, mediante o pagamento da taxa
prevista no Regulamento Municipal de
Taxas em vigor na área do Município.

09 de agosto
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP
A Câmara Municipal tomou conhecimento da pergunta formulada pelo Grupo
Parlamentar do PCP ao Ministério da
Saúde sobre a saída de Médicos Cubanos
do Litoral Alentejano
GRUPO PARLAMENTAR DO PCP
A Câmara Municipal tomou conhecimento da resposta do Ministério da Saúde
à pergunta que lhe foi dirigida pelo Grupo
Parlamentar do PCP, sobre a situação dos
cuidados de saúde Primários no Litoral
Alentejano.
Revogação de deliberação de Câmara
sobre transferência de verba para a Diocese de Beja – Departamento do Património Histórico e Artístico.
A Câmara Municipal deliberou revogar a
deliberação da Câmara Municipal de 2 de
fevereiro de 2005 referente à transferência
de uma verba no valor de 7108,14€, para a
Diocese de Beja – Departamento do Património Histórico e Artístico.
Atendendo a que o apoio financeiro se
destinava à publicação da obra Memórias
Paroquiais do Concelho de Santiago do
Cacém de 1758 e tendo em conta que a
mesma não foi publicada.
Participação Variável no IRS – Fixação
da Percentagem.
A Câmara Municipal deliberou definir,
para o ano de 2013, a taxa de 5 % para
a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição
territorial do Município e que a presente
proposta seja submetida à Assembleia
Municipal.

Derrama/ano de 2013
A Câmara Municipal deliberou que seja
lançada a Derrama de 1,5 % sobre o lucro
tributável sujeito e não isento de imposto
sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 2013, que
corresponda à proporção do rendimento
gerado na área geográfica do Município,
com vista ao reforço da capacidade financeira.
E que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos
da alínea f) do n.º 2 do artigo 53, da Lei n.º
169/99, de 18 de setembro, na redação da
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.

16 de agosto
RESGATE – Associação de Nadadores
Salvadores do Litoral Alentejano - Pedido
de Parecer para instrução do processo
de Estatuto de Utilidade Pública
A Câmara Municipal deliberou emitir
parecer favorável ao reconhecimento para
utilidade pública, à RESGATE, Associação
de Nadadores e Salvadores do Litoral Alentejano.
Atribuição do direito à instalação de
Divertimentos Especiais na Feira do
Monte 2012 – Ajuste Direto com interessados
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
Ajuste Direto com interessados em instalar
Divertimentos Especiais na Feira do Monte
2012, nos lugares que ficaram desertos no
âmbito do Concurso.
1 - As propostas apresentadas são as
seguintes:
- Jaime Ricardo Rosa Bicho propõe a
instalação do Divertimento especial denominado Piscina de Bolas com as dimensões de 10 m x 8 m, para o qual oferece
pela instalação 120 €.
- Miguel Ângelo Grilo Boto propõe a instalação de um Carrossel de Adultos com a
dimensão de ø 14 m, para o qual oferece
pela instalação 150 €.
- Maria José dos Santos Ricardo propõe
a instalação do Divertimento Especial deno-

minado King of Dance, com as dimensões
de 15 m x 15 m, para o qual oferece pela
instalação 180 €.
Condições Gerais:
1 - Os valores são sujeitos a IVA à taxa
de 23 % e pagamento das restantes taxas
devidas.
2 - Na eventual desistência de um dos
atuais interessados, a Câmara Municipal
ocupará esses espaços com Feirantes
que atualmente se encontram na lista de
suplentes.
3 - Mantêm-se na atual proposta os
pontos n.º 5, 8, 9, 10, 11 e 12 das Condições Gerais do Concurso para atribuição
do direito à instalação de divertimentos
especiais na Feira do Monte 2012, aprovadas na reunião da Câmara Municipal de
5-07-2012.
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Fixação da Taxa do Imposto Municipal
Sobre Imóveis (IMI)
A Câmara Municipal deliberou aprovar
as seguintes taxas do Imposto Municipal
Sobre Imóveis (IMI) a incidir sobre o valor
patrimonial tributário, a vigorar em 2013:
- Para prédios urbanos - 0,7 %; - Para
prédios urbanos avaliados, nos termos do
CIMI – 0,4 %.
A Câmara Municipal deliberou que
a presente proposta seja submetida à
Assembleia Municipal, nos termos do n.º
2 alínea f) do art.º 53 da Lei nº.169/99, de
18 de setembro, na redação da Lei n.º5 –
A/2002, de 11 de janeiro.

Desistência de banca no Mercado
Municipal de Vila Nova de Santo André
A Câmara Municipal deliberou revogar
a deliberação da Câmara Municipal de
10-05-2012 relativamente à cedência da
banca n.º 29 - Nave 1, do Mercado Municipal de Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo diária, à empresária Josefa
de Jesus dos Santos Paulo, contribuinte
n.º 179 575 724, para desenvolvimento da
atividade económica de comércio de frutas
e legumes.
Preços a cobrar por serviços prestados - Alterações à Tabela de Taxas.
A Câmara Municipal deliberou aprovar
as alterações à Tabela de Preços a cobrar
por serviços prestados, em vigor no Município, conforme documento.

23 de agosto
Hasta pública para alienação de viaturas e máquinas em fim de vida, de sucatas ferrosas, uma enfardadeira e um silo
A Câmara Municipal deliberou efetuar
procedimento por hasta pública para alienação de viaturas e máquinas em fim de vida,
de sucatas ferrosas, uma enfardadeira e um
silo, propriedade do Município de Santiago
do Cacém; aprovar as condições da hasta
pública e efetuar a hasta pública na reunião
da Câmara Municipal do dia 20 de setembro
de 2012, pelas 10,00 horas.
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: António José Gonçalves,
Estevão Pontes, José Mónica, Tomás Alexandre Carvalho Pronto e Teresa Correia.
Ação Social Escolar 2012/2013 – 1.º
Ciclo - Auxílios Económicos: Livros e
material escolar e refeições escolares.

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

Pedido de pagamento em prestações
da fatura/recibo de águas n.º 3357/2012
referente ao mês de junho em nome de
Plívia Maria Campos
A Câmara Municipal deliberou aprovar o
pagamento em cinco prestações da fatura
/ recibo de água n.º 3357/2012 referente
ao mês de junho, conforme informação
anexa e o requerido pelo munícipe.

360392019381, prestada no valor inicial
de 184 576,57 €, pelo Banco Nacional
Ultramarino S.A., (atualmente no valor de
55 361,49 €, para o valor de 18 457,65 €,
ou seja 10 % do montante total caucionado, o qual será libertado após a receção
definitiva das obras de urbanização.

SANTIAGO DO CACEM

uma pista infantil (Mini-Tridl), por
oitenta e um euros; um carrocel infantil,
por oitenta e um euros; uma pista infantil
(Tokito Disney), por oitenta e um euros. (A
base de licitação para cada equipamento
era de oitenta euros.)
A Câmara Municipal deliberou atribuir
ao concorrente Jaime Bicho, a instalação
de uma pista infantil de moto-cross, por
cento e cinquenta euros.
(A base de
licitação era de cento e cinquenta euros).
Aos valores de atribuição acresce o IVA,
à taxa legal, e a mesma é feita pelos valores indicados e nas restantes condições
do Concurso.
A Câmara Municipal deliberou excluir
a proposta do concorrente Jaime Bicho,
relativa a instalação de uma pista infantil “Piscina de Bolas”, por não estar prevista no Concurso.
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A Câmara Municipal deliberou considerar, para o ano letivo 2012/2013,
os mesmos critérios e princípios aplicados no ano letivo 2011/2012, constantes do Despacho n.º 18987/2009,
de 17 de agosto, com as alterações
introduzidas pelo Despacho n.º 14368A/2010, de 14 de setembro e Despacho
n.º 12284/2011, de 19 de setembro de
2011 e considerar como valores a atribuir para livros e material escolar, para
o ano letivo 2012/2013, os seguintes:
1.º Ciclo do Ensino Básico - escalão A
– 75€; - escalão B – 37,50€.
Ação Social Escolar 2012/2013 – Auxílios Económicos: Livros e material escolar – Atribuição e transferência de verba.
A Câmara Municipal deliberou atribuir
os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e verba para aquisição
de livros e material escolar) aos alunos
das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico
constantes das listagens e transferir para
os Agrupamentos de escolas as verbas
para aquisição de livros e material escolar, destinados aos alunos carenciados
– escalão A e B, constantes nas listagens, a saber: Agrupamento de Alvalade
4500 €; Agrupamento de Cercal do Alentejo 2150 €; Agrupamento de Santiago do
Cacém 6262,50 €; Agrupamento de Santo
André 5287,88 €; Agrupamento de Escolas de Sines 37,50 € e Agrupamento de
Escolas de Vila Nova de Milfontes 37,50 €
sendo o valor total de 18 275,38 €.
CHESANDRÉ – Cooperativa de Habitação e Construção Económica CRL
A Câmara Municipal tomou conhecimento de que foi apresentada uma nova
garantia bancária (n.º 0731.004918.393
da Caixa Gral de Depósitos) no valor de 81
660 €, correspondente àquele que foi deli-

berado ficar cativo, em reunião de Câmara
de 05-01-2012.

30 de agosto
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
2468,89 € referente ao custo de seguros
de viaturas da Associação dos Bombeiros
Voluntários de Cercal do Alentejo.
Associação Humanitária de Bombeiros
Mistos de Santiago do Cacem
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a transferência de uma verba no valor de
2072,29 € referente ao custo de seguros
de viaturas da Associação Humanitária de
Bombeiros Mistos de Santiago do Cacem.
Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Quadricultura
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a minuta de protocolo a celebrar entre o
Município de Santiago do Cacém e a Quadricultura Associação.
Ação Social Escolar – Fornecimento de
refeições: acordo de colaboração com a
Associação de Apoio e Desenvolvimento
Integrado de Ermidas-Sado
A Câmara Municipal deliberou aprovar
a minuta de protocolo a estabelecer entre
o Município de Santiago do Cacém e a
Associação de Apoio e Desenvolvimento
Integrado de Ermidas-Sado, para fornecimento de refeições aos alunos da Escola
Básica de Ermidas-Sado.

Aditamento ao protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de
Santiago do Cacém e “O Sabichão”, J.
Infância, Lda., em 4 de agosto de 2011.
A Câmara Municipal deliberou aprovar
o aditamento ao protocolo de cooperação.
Ação Social Escolar 2012/2013 – Pré-Escolar - Auxílios Económicos: Material
escolar e refeições escolares – Critérios
e valores dos escalões.
A Câmara Municipal deliberou considerar, para o ano letivo 2012/2013, os
mesmos critérios e princípios aplicados no
ano letivo 2011/2012, constantes do Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto,
com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 14368-A/2010, de 14 de setembro e Despacho n.º 12284/2011, de 19 de
setembro de 2011; considerar como valores a atribuir para material escolar, para o
ano letivo 2012/2013, os seguintes:
Educação Pré-Escolar – escalão A – 25 €;
- escalão B – 12,50 €.
Ação Social Escolar 2012/2013 – Auxílios Económicos: Material escolar – Atribuição e transferência de verbas
A Câmara Municipal deliberou atribuir
os escalões e respetivas comparticipações (alimentação e verba para aquisição de material escolar) às crianças do
Pré-Escolar constantes das listagens e
transferir para os Agrupamentos de escolas as verbas para aquisição de material
escolar, destinadas às crianças carenciadas – escalão A e B, constantes nas
listagens, a saber: Agrupamento de Alvalade 625 €; Agrupamento de Cercal do
Alentejo 212,50 €; Agrupamento de Santiago do Cacém 700 € e Agrupamento de
Santo André 725 € sendo o valor total de
2262,50 €.

Ação Social Escolar 2012/2013 –
Fornecimento de refeições por outras
entidades: apoio alimentar a crianças e
alunos da educação Pré-Escolar e do 1.º
Ciclo do ensino básico
A Câmara Municipal deliberou a manutenção, para o ano letivo 2012/2013, do
princípio de aplicação enunciado no n.º 5
da deliberação de Câmara de 2007/09/06,
que refere ser a Câmara Municipal a suportar a diferença entre o valor real da refeição
e o preço a pagar pelos alunos.
E que o valor a comparticipar pela
Câmara Municipal tenha como base de
cálculo:
a) no caso dos alunos carenciados
do escalão A, o pagamento de 100 % do
custo real da refeição indicado pelas entidades fornecedoras;
b) no caso dos alunos carenciados do
escalão B, o pagamento do diferencial
entre o custo real da refeição indicado
pelas entidades fornecedoras e os 50 %
pagos pelo aluno;
c) no caso dos alunos não carenciados,
o pagamento do diferencial entre o custo
real da refeição indicado pelas entidades
fornecedoras e o preço fixado para as
refeições pela Câmara Municipal.
E que esse valor seja, para as entidades
enumeradas, o seguinte:
Associação de Pais da EB de St. André
n.º 2- escalão A – 2,16€; escalão B 1,43€; não carenciado – 0,70€;
Associação de Pais da EB de St. André
n.º 4- escalão A – 2,58€; escalão B 1,83€; não carenciado – 1,10€;
Associação de Apoio e Desenvolvimento
Integrado de Ermidas-Sado (AADIES) escalão A – 4€; escalão B - 3,27€; não
carenciado – 2,54€.

RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
DAS REUNIÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
SANTIAGO DO CACEM

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

(17 de junho de 2011 a 21 de abril de 2012)
Ordem do Dia
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17 de junho
Propostas da Câmara Municipal
a) 2.ª Revisão ao Orçamento de Despesa/Receita de 2011
Deliberou aprovar, por maioria, a
Segunda Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de dois mil e onze.
b) Proposta de alteração à Postura de
Trânsito de Vila Nova de Santo André
Deliberou aprovar, por maioria, a proposta de alteração à Postura de Trânsito
de Vila Nova de Santo André.

c) Plano de Intervenção no Património
do Município
Deliberou aprovar, por unanimidade,
o Plano de Intervenção no Património do
Município.
d) Candidatura da Operação Santiago
do Cacém: CIDADE D´ESCRITA – Interesse para a população
Deliberou aprovar, por unanimidade, a
solicitação feita à Assembleia Municipal da
declaração do interesse para a população
da Operação Santiago do Cacém: Cidade
D’Escrita.
e) Candidatura da Operação Alvalade

– Imagens de uma História – Interesse
para a população
Deliberou aprovar, por unanimidade, a
solicitação feita à Assembleia Municipal da
declaração do interesse para a população
da Operação Alvalade – Imagens de uma
História.
f) Extinção da empresa CDR – Cooperação e Desenvolvimento Regional, EIM
– Agência de Desenvolvimento Regional
de Setúbal
Deliberou aprovar, por maioria, a extinção da empresa CDR – Cooperação e
Desenvolvimento Regional, EIM – Agência
de Desenvolvimento Regional de Setúbal, da qual a Associação de Municípios

é acionista e uma vez que o Município de
Santiago do Cacém é sócio daquela Associação.
Atividade Autárquica
Tomou conhecimento da informação
das Atividades da Câmara Municipal de
março a maio de dois mil e onze.

23 de setembro
Designação de cidadãos para a CPCJ
Santiago do Cacém
Na sequência do pedido da CPCJ SC,
e tendo em conta a saída da Dra. Telma

b) Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)
Deliberou aprovar, por maioria, as
seguintes taxas do Imposto Municipal
Sobre Imóveis (IMI) a incidir sobre o valor
patrimonial tributário, a vigorar em 2012:
- Para prédios urbanos - 0,7%.
- Para prédios urbanos avaliados, nos
termos do CIMI – 0,4%.
c) Participação variável no IRS – Fixação da percentagem
Deliberou aprovar, por maioria, a definição
para o ano de 2012 da taxa de 5 % para a
participação no IRS dos sujeitos passivos
com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município.
d) Alienação do Loteamento Municipal
“Nova Lezíria”
Deliberou aprovar, por unanimidade, a
alienação em Hasta Pública do Loteamento
Municipal “Nova Lezíria”, em Vila Nova de
Santo André, constituído por dois lotes de
terreno, destinados a comércio, inscritos
na matriz predial urbana da Freguesia de
Santo André sob os Artigos 6 597 e 6 598
e descritos na Conservatória do Registo
Predial de Santiago do Cacém sob os n.os
4205/20090403 e 4206/20090403, respetivamente.
e) Alienação de participação do Município na Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação EM,
S.A.
Deliberou aprovar, por unanimidade, a
alienação da participação do Município na
empresa Municípia – Empresa de Cartografia e Sistemas de Informação EM, S.A.
das 999 ações ao preço unitário de 4,99 €.
f) Plano de Pormenor do Centro Histórico de Santiago do Cacém
Findo o período de discussão
pública, publicitado através do Aviso n.º
4096/2011 no Diário da República n.º
27, 2.ª série, de 8 de fevereiro, procedeu-se à elaboração da versão final do
Plano de Pormenor do Centro Histórico
de Santiago do Cacém, conforme Relatório de Ponderação da Participação na

g) Associação de Moradores de Aldeia
dos Chãos - Isenção de Imposto Municipal Sobre Imóveis
Tendo em consideração que:
- a Associação de Moradores da Aldeia
dos Chãos, pessoa coletiva n.º 503341304,
é uma associação legalmente constituída,
conforme escritura pública lavrada em
19 de abril de 1994, tem a sua sede no
Largo 25 de Abril, no lugar de Aldeia dos
Chãos, Freguesia e Concelho de Santiago
do Cacém.
- a Associação tem por objeto a promoção cultural, recreativa e desportiva dos
seus associados.
- a Associação leva a efeito atividades
que contribuem para a formação cultural,
social e desportiva dos seus associados, e
da população em geral.
A Assembleia Municipal considerou,
por deliberação de 28 de setembro de
2007, de interesse público as instalações onde a Associação tem a sua sede e
desenvolve os seus fins.
Deliberou aprovar, por unanimidade, a
concessão da isenção de Imposto Municipal
sobre Imóveis, à Associação de Moradores
de Aldeia dos Chãos, relativamente ao prédio
urbano inscrito na matriz predial sob o artigo
5576, e descrito na Conservatória do Registo
Predial de Santiago do Cacém sob o n.º
00224/260785, da Freguesia de Santiago do
Cacém, pelo período de cinco anos, de acordo
com o previsto nos n.os 2 e 3 do artigo 12 da
Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro.
h) Museu da Farinha em S. Domingos
– Declaração de Interesse para a População
Deliberou aprovar, por unanimidade, que
se declare o Interesse para a População do
Museu da Farinha, conforme descrição.
Atividade Autárquica
Tomou conhecimento da informação
das Atividades da Câmara Municipal de
junho e julho de dois mil e onze.

16 de dezembro
PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL
a) Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2012
Deliberou, aprovar por maioria, as Grandes Opções do Plano e Orçamento dois mil
e doze, documentos previsionais definidos

b) Mapa de Pessoal para 2012
Deliberou, aprovar por maioria, o Mapa
de Pessoal para o ano 2012.
c) Lista de Candidatos a Juízes Sociais
(art.º 36 do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30
de junho)
Deliberou, aprovar por maioria, através
de escrutínio secreto, a lista de 32 candidatos a Juiz Social do Município de Santiago do Cacém.
d) Relatório – Atualização do Diagnóstico Social do Município de Santiago do
Cacém
Tomou conhecimento da proposta aprovada pelo Plenário do Conselho Local de
Ação Social de Santiago do Cacém em 14
de julho de 2011, com as alterações introduzidas pelos parceiros da Rede Social
deste Município.
4. ATIVIDADE AUTÁRQUICA
Tomou conhecimento da informação das
atividades da Câmara Municipal de agosto,
setembro e outubro de dois mil e onze.

24 de fevereiro
PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL
a) Condecorações do Município – Atribuição de Chave da Cidade de Santiago
do Cacém ao fadista Carlos do Carmo
Deliberou, aprovar por maioria, 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.
b) Projeto de Regulamento do Prémio
Nacional do Conto Manuel da Fonseca
Deliberou, aprovar por maioria, a revogação do anterior Regulamento do Prémio
Nacional do Conto Manuel da Fonseca
e aprovar o Projeto de Regulamento do
Prémio Nacional do Conto Manuel da Fonseca.
ATIVIDADE AUTÁRQUICA
Tomou conhecimento da informação
das Atividades da Câmara Municipal nos
meses de novembro e dezembro de 2011

21 de abril
PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL
a) Prestação de Contas de 2011
Deliberou, aprovar por maioria, 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 n.º

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.
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no ponto 2.3 do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, publicado em
anexo ao Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22
de fevereiro.

b) 1.ª Revisão às Atividades Mais
Relevantes 2012/2015
Deliberou, aprovar por maioria, a Primeira revisão às Atividades Mais Relevantes dois mil e doze/dois mil e quinze.
c) 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos 2012/2015
Deliberou, aprovar por maioria, a Primeira Revisão ao Plano Plurianual de
Investimentos dois mil e doze/dois mil e
quinze.
d) 1.ª Revisão ao Orçamento da Despesa/Receita de 2012
Deliberou, aprovar por maioria, a Primeira Revisão ao Orçamento da Despesa/
Receita de dois mil e doze.
e) Imputação de encargos com endividamento – empréstimos resultantes da
assunção da dívida da empresa intermunicipal REGI, EIM, pela CIMAL
Deliberou, aprovar por unanimidade, 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 € (Trezentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e quatro euros e vinte e
nove cêntimos) equivalente a um quinto do
total, de acordo com as deliberações dos
órgãos da CIMAL.
f) Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL)
Deliberou, aprovar por maioria, 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.
ATIVIDADE AUTÁRQUICA
Tomou conhecimento da informação
das Atividades da Câmara Municipal nos
meses de janeiro e fevereiro de 2012.
Gabinete de Apoio ao Presidente

DESPACHO Nº 004/GAP/2012
Assunto: REDEFINIÇÃO DOS PELOU-

INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

PROPOSTAS DA CÂMARA MUNICIPAL
a) Derrama a cobrar no ano de 2012
Deliberou aprovar, por maioria, que seja
lançada a derrama de 1,5 % sobre o lucro
tributável sujeito e não isento de imposto
sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), a cobrar no ano de 2012, que
corresponda à proporção do rendimento
gerado na área geográfica do Município,
com vista ao reforço da capacidade financeira.

Discussão Pública, que se propõe agora
ser aprovada.
O Plano de Pormenor obteve parecer
favorável da CCDRA, conforme Ata da
Conferência de Serviços realizada em 17
de junho de 2009, tendo sido dado cumprimento aos pareceres das entidades participantes.
Deliberou aprovar, por unanimidade
e aclamação, o Plano de Pormenor do
Centro Histórico de Santiago do Cacém.

SANTIAGO DO CACEM

Graça, por motivos profissionais, o
Senhor Presidente propôs para integrarem aquela Comissão o Senhor Vítor Luís
Nunes, reformado e residente em Santiago do Cacém, como membro efetivo,
e a Senhora Maria de Fátima Rodrigues
da Costa Brites, escriturária e residente
em Santiago do Cacém, como membro
suplente. A proposta foi aprovada por
maioria.
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SEPARATA
INFORMAÇÃO
MUNICIPAL

SANTIAGO DO CACEM
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ROS “CERTAMES / SANTIAGRO” E
“FEIRAS E MERCADOS”
REPUBLICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE
PELOUROS
Tendo em conta:

a) A atual distribuição de pelouros conforme, Despacho n.º 24/
GAP/2011, de 3 de fevereiro,
consequência da reorganização
dos serviços do Município de
Santiago do Cacém, legalmente
imposta pelo D.L. 305/2009, de
23 de outubro;
b) A constatação pela prática que
será vantajoso agregar os pelouros “Certames/Santiagro” e Feiras
e Mercados”, de forma a facilitar
a gestão dos recursos municipais envolvidos, sem prejuízo
da necessária articulação com o
Pelouro do Desenvolvimento Económico e Turismo;

Igreja de Nossa Senhora da Conceição
da Oliveira (Matriz de Alvalade do Sado) e
respectiva ZEP, freguesia de Alvalade do
Sado, concelho de Santiago do Cacém,
distrito de Setúbal
Foi publicado no Diário da República,
2ª série, Nº 186, de 25 de Setembro de
2012, o Anúncio n.º 13463/2012, de 18
de Setembro, que respeita à Consulta
Pública relativa à classificação como
Monumento de Interesse Público (MIP)
da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Oliveira (Matriz de Alvalade do
Sado), freguesia de Alvalade do Sado,
concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, e à fixação da respectiva zona especial de protecção (ZEP).
Prazo de pronúncia dos interessados – 8
de Novembro de 2012
Consulte os elementos em:
www.patrimoniocultural.gov.pt

Determino:

1. Nos termos dos n.os 1 e 2 do
artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de janeiro, na sua versão atual
a definição de um pelouro único
neste domínio, o “Pelouro de
Certames, Feiras e Mercados” a
atribuir ao Vereador José Rosado;
2. Que face à alteração em causa, se
proceda à republicação do despacho de distribuição de pelouros
da Câmara Municipal de Santiago
do Cacém e respetivas tutelas,
devidamente alterado:
PRESIDENTE DA CÂMARA
Vítor Proença
- Planeamento e Qualidade;
- Projetos Municipais;
- Obras Municipais;
- Administração e Finanças;

- Financiamentos;
- Tecnologias de Comunicação e Dados;
- Comunicação;
- Proteção Civil.
VEREADORA
Margarida Santos
- Cultura;
- Desporto;
- Educação;
- Recursos Humanos e Formação;
- Juventude;
- Associativismo.

VEREADOR
Álvaro Beijinha
- Ordenamento, Gestão Urbanística e Habitação;
- Desenvolvimento Económico e Turismo;
- Assuntos Jurídicos, Contraordenações e
Fiscalização;
- Ação Social e Saúde;
Santiago do Cacém, 30 de janeiro de
2012
O Presidente da Câmara Municipal,

VEREADOR
José Rosado
- Ambiente;
- Águas e Saneamento;
- Serviços Urbanos;
- Mobilidade;
- Sinalização e Trânsito;
- Certames, Feiras e Mercados.

Vítor Proença

