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IORESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES 
DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL
(5 de novembro de 2015 a 31 de março de 2016)

Ordem do Dia

SEPARATA

05 de novembro 

Aquisição de serviços de subscrição de software diverso
A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura de procedimento por concurso 

público, para subscrição de diverso software, pelo período de três anos, com um preço 
base de 206.900 €, e aprovar o programa do procedimento e o caderno de encargos, 
e designar o júri que conduzirá o procedimento, de acordo com o previsto no n.º 1 
do art.º 67.º do Código dos Contratos Públicos, o qual terá a seguinte composição:

Presidente – José Pereira Gonçalves
Vogais – Luís Guerreiro, Ana Zorrinho, Gonçalo Pereira, Octávio Gonçalves.
Vogais suplentes – Fátima Ramusga, Bruno Moreira.
Deliberou também aprovar que, nas suas faltas e impedimentos, o Presidente seja 

substituído pelo vogal Luís Guerreiro e que a competência para prestar esclarecimen-
tos sobre as peças do procedimento seja delegada no júri, nos termos do previsto no 
n.º 2 do art.º 69.º do CCP.

Bolsas de Estudo 2014/2015 – Cessação do direito à bolsa de estudo e perda 
da qualidade de bolseiro: anulação da deliberação de Câmara de 2015/08/06

A Câmara Municipal deliberou anular o ato administrativo de exclusão da recla-
mante Joana Rita da Palma Silva Matias, proferido pela deliberação de Câmara de 
2015/08/06, atendendo-se ao reclamado.

Deliberou proceder à anulação dos atos administrativos que implicaram a exclu-
são de Diana Alexandra do Vale Cruz, Bárbara Nadine Sanches Carvalho Gonçalves, 
Miguel Torpes Limão, Diogo Torpes Limão e Flávia Teixeira Vieira.

Agrupamento de Escolas do Cercal do Alentejo
A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução de 215,89 € na tarifa variável 

de Resíduos Urbanos, a redução de 431,78 € na tarifa variável de Águas Residuais refe-
rente à fatura 001/118377/2015. Relativamente à fatura 001/93528/2015, autorizar 
as reduções de 232,30 € e 464,61 € referentes às tarifas de Resíduos Urbanos e Águas 
Residuais (para restituir o somatório das rubricas).

Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos Urbanos e Águas Residuais 
e aplicação do consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/118983/2015 
no valor de 224,16 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução de 19,79 € na tarifa variável 
de Resíduos Urbanos, a redução de 63,25 € na tarifa variável de Águas Residuais e a 
redução de 54,32 € na tarifa variável de Água (sem IVA).

Associação de Caçadores e Pescadores da Courela dos Passarinhos
A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência de sala situada na ala esquerda, 

da antiga Escola Primária da Cova do Gato, na freguesia de Abela, a título gratuito, 
à Associação de Caçadores e Pescadores da Courela dos Passarinhos, com vista à 
prossecução dos seus objetivos estatutários. Deliberou também aprovar a Minuta do 
Contrato de Comodato.

Venda do lote n.º 10 da Expansão I do Parque Empresarial do Cercal e aprovar 
a Minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda

A Câmara Municipal deliberou aprovar a alienação do lote n.º 10, do Loteamento 
Municipal do Parque Empresarial do Cercal, Expansão I, com a área de 1.235 m², inscri-
to na matriz sob o Artigo 3915.º, descrito na CRCPCA – Conservatória do Registo Civil 
Predial Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 1939/20080827 
da freguesia do Cercal do Alentejo a João Reinaldo Tavares Pinto de Avelar – Cabeça 
de Casal da Herança, para exercer a atividade de Armazenagem e Comercialização 
de Combustíveis para uso doméstico e Parque de Gás, – CAE 47783, pelo valor de 
15.585,70 €.

Deliberou também aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, o 
qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito.

SONAERP – Retail Properties, S. A. 
A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta do contrato de obras de urbaniza-

ção elaborado no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e a prestação 
da caução sob forma de garantia bancária à primeira solicitação, emitida pelo Novo 
Banco com o n.º 00398333, para assegurar as obras de infraestruturas objeto do con-
trato, no valor total de 256.996,84 €.

Deliberou também sobre a isenção das taxas de urbanismo e encargos no valor 
de 200.603,31 €.

Juventude Atlético Clube
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência de uma verba no valor de 

676 € para o Juventude Atlético Clube como apoio para dotar o ginásio de condições 
para a prática de ballet.
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Transportes Escolares 2015/2016 – Juntas de 
Freguesia de Santo André e da União das Freguesias 
de São Domingos e Vale de Água: definição do preço 
ao quilómetro a praticar

A Câmara Municipal deliberou a manutenção dos 
preços ao quilómetro praticados no ano letivo anterior 
para o transporte escolar – na modalidade de circuito 
especial, assegurado pela Junta de Freguesia de Santo 
André, no valor de 0,67 €, e pela União das Freguesias 
de São Domingos e Vale de Água, no valor de 0,44 €.

Os Chaparros BTT Team Associados
A Câmara Municipal deliberou apoiar a realização 

do Passeio BTT – 16.º Passeio Chaparros 2015 promovi-
do pela “Os Chaparros BTT Team Associação” no dia 8 
de novembro de 2015, através da isenção do pagamen-
to de taxas relativas ao Licenciamento da Prova Despor-
tiva no valor de 16,26 €.

Desistência de banca no Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal tomou conhecimento da desis-
tência da banca n.º 22 da nave 2 do Mercado Municipal 
de Vila Nova de Santo André, que havia sido cedida à 
Sr.ª Alexandra Isabel Nunes Lavaredas em reunião de 
câmara de 16/07/2015.

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedên-
cia da banca n.º 32 – Nave 1 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André, para ocupação do tipo men-
sal, ao Senhor José Pedro Lourenço, contribuinte n.º 
147132207, para desenvolvimento da atividade econó-
mica de comércio de produtos hortícolas.

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 
da banca n.º 31 da nave 1 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André ao Senhor Tiago Miguel Gaspar 
Lourenço, para ocupação mensal, para venda de frutos 
secos, bagas e sementes.

12 de novembro 

Louvor ao atleta Bruno Rosa
A Câmara Municipal deliberou aprovar um louvor ao 

atleta Bruno Manuel de Jesus Raposo Rosa.
Requalificação da EM 550 – Acolhimento a Miróbri-

ga – Liberação de garantias
A Câmara Municipal deliberou aprovar a liberação 

de 30 % do valor da garantia referentes ao 2.º ano do 
período de garantia, sendo o valor da garantia a liberar 
de 23.362,20 € e 60 % da garantia do contrato adicional 
no valor de 156 €.

Processo de extinção da AMBAAL – Associação 
de Municípios do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral

A Câmara Municipal deliberou aprovar a desvincula-
ção /saída do Município de Santiago do Cacém da AM-

BAAL - Associação de Municípios do Baixo Alentejo e do 
Alentejo Litoral.

Caso a proposta seja aprovada, deverá ser remetida à 
Assembleia Municipal para aprovação deste órgão.

“OS VILAS” Associação de Pesca Desportiva
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-

cia de verba no valor de 200 € para “Os Vilas” Associação 
de Pesca Desportiva como apoio à aquisição de equipa-
mento para atleta que irá representar a Seleção Nacional 
de U21 no Campeonato Mundial a realizar na Holanda, 
entre os dias 16 e 23 de outubro.

Vitória Futebol Clube Ermidense
A Câmara Municipal deliberou apoiar a realização 

do 1.º Trail Vitoriano/Caminhada, promovido pelo Vi-
tória Futebol Clube Ermidense no dia 15 de novembro 
de 2015, através da isenção do pagamento de taxas re-
lativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no valor 
de 16,26 €.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: Livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba para os Agrupamentos de Escolas 
Prof. Arménio Lança, Cercal do Alentejo e Santo An-
dré

A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e 
respetivas comparticipações (alimentação e verba para 
aquisição de livros e material escolar) às crianças do 
Pré-Escolar e aos alunos da Escolas do 1.º Ciclo do En-
sino Básico constantes da listagem; reformar as delibe-
rações de Câmara Municipal datadas de 27/08/2015 e 
01/10/2015, relativas ao assunto em epígrafe, por mo-
tivo de alteração de escalão, de B para A; e transferir, 
para os agrupamentos de escolas, as verbas para aqui-
sição de livros e material escolar, destinadas às crian-
ças e aos alunos carenciados – escalão A e B, a saber: 
Agrupamento Prof. Arménio Lança de Alvalade, 262,50 
€; Cercal do Alentejo, 62,50 € e Agrupamento de Santo 
André, 1.030,11 €, sendo o valor total de 1.355,11 €.

19 de novembro

Relatório da Evolução Orçamental do Município
A Câmara Municipal deliberou dar conhecimento do 

Relatório da Evolução orçamental do Município do 3.º 
trimestre de 2015.

Reabilitação Urbana de São Francisco – Setor B – 
Liberação de garantias e Retenções

A Câmara Municipal deliberou aprovar a liberação 
de 75 % do valor da garantia referentes ao 3.º ano do pe-
ríodo de garantia, sendo o valor da garantia a liberar de 
8.925,52 € e 75 % de retenções no valor de 9.459,77 €. 

Concurso Público para a construção das ETAR 
de Vale da Eira e Relvas Verdes – Lista de Erros e 
Omissões

A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato admi-
nistrativo praticado em 10/11/2015, que aprova a de-
cisão de manter a suspensão do prazo de apresentação 

de propostas, até à publicitação da decisão sobre a lista 
de erros e omissões e publicação, em Diário da Repú-
blica, da respetiva prorrogação de prazo; e aprova a 
respetiva comunicação para publicitação na plataforma 
eletrónica.

Concurso Público para a Construção das ETAR 
de Vale da Eira e Relvas Verdes – Lista de Erros e 
Omissões Aceite; Retificação das peças do procedi-
mento; Prorrogação de prazo para apresentação de 
proposta

A Câmara Municipal deliberou aprovar a lista de er-
ros e omissões aceite, respetivo mapa de quantidades 
final a colocar a concurso e retificação das peças de pro-
cedimento constituída por Adenda – Erros e Omissões.

Deliberou também aprovar o orçamento corrigi-
do, a alteração ao preço base, decorrente da alteração 
ao mapa de quantidades, sendo o novo preço base de 
149.000 €, acrescido de IVA (8.940 €) que perfaz um 
total de 157.940 €, a prorrogação de prazo para apre-
sentação de propostas pelo período de 30 dias a contar 
da data de envio para publicação em Diário da Repúbli-
ca, o Aviso de prorrogação de prazo e o aditamento ao 
programa de procedimento e ao caderno de encargos.

Abertura de procedimentos concursais – Recruta-
mento para cargos de direção intermédia de 3.º grau

A Câmara Municipal deliberou promover a abertura 
dos procedimentos concursais para provimento dos se-
guintes cargos de direção intermédia de 3.º grau: Chefe 
do Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo e Chefe do 
Serviço Municipal de Desporto.

Deliberou também aprovar a composição dos respe-
tivos júris de recrutamento:

Chefe do Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo
Presidente: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças
Vogais: Célia Maria Gonçalves Soares, Chefe da Divi-

são de Cultura e Desporto e Anabela da Conceição Can-
deias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos.

Chefe do Serviço Municipal de Desporto
Presidente: Célia Maria Gonçalves Soares, Chefe da 

Divisão de Cultura e Desporto, Vogais: Robertina Maria 
Calado Pereira Pinela, Chefe da Divisão de Educação, 
Ação Social e Saúde e Anabela da Conceição Candeias 
Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos.

Por fim, deliberou submeter à Assembleia Municipal 
a proposta de designação dos membros dos júris de 
recrutamento.

Móveis Fernandes, Lda.
A Câmara Municipal deliberou autorizar a empresa 

Móveis Fernandes Lda. a transmitir o direito de superfície 
que possui sobre o lote n.º 2, com a área de 1.440 m², sito 
na ZIL em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob 
o artigo 6165.º e descrito na C.R.C.P.C.A. sob a ficha n.º 
2728/19950419 da freguesia de Santo André, para a Igre-
ja Evangélica de Vila Nova de Santo André, pessoa coletiva 
592 005 410, em virtude da necessidade de reorientar a 
estratégia comercial.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
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após a celebração da respetiva escritura, cópia da mes-
ma, na Secção de Aprovisionamento e Património.

Redução de horário de funcionamento do esta-
belecimento de bebidas simples denominado “Bar O 
Poço”

A Câmara Municipal deliberou restringir o horário 
de funcionamento do estabelecimento comercial men-
cionado em epígrafe, para o encerramento às 24h00 
todos os dias da semana, excetuando-se o sábado, em 
que o encerramento deverá realizar-se às 02h00.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Fornecimento 
de refeições por outras entidades: apoio alimentar 
a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico – agrupamento de Escolas de 
Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou o alargamento do 
âmbito temporal de aplicação do n.º 5 da deliberação 
de Câmara de 2007/09/06 ao ano letivo 2015/2016, 
que refere ser a Câmara Municipal a suportar a dife-
rença entre o valor real da refeição e o preço a pagar 
pelos alunos.

Doação de documentação ao Município de San-
tiago do Cacém pela Senhora Isabel Maria Guerreiro 
Gonçalves Mendes Oleiro Lucas

A Câmara Municipal deliberou aceitar e agradecer 
a doação.

Doação de documentação ao Município de Santia-
go do Cacém pelo Senhor Sérgio Freire de Andrade 
Gomes e esposa Maria de Lurdes Pina Lopes Freire 
de Andrade Gomes

A Câmara Municipal deliberou aceitar e agradecer 
a doação.

Hasta pública para alienação de veículos em fim 
de vida, sucata ferrosa e não ferrosa

A Câmara Municipal deliberou considerar a hasta 
pública deserta.

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência 
da banca n.º 15 – Nave 1 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, para ocupação do tipo mensal, à 
senhora Maria Helena Pereira Rosa, contribuinte n.º 202 
781 593, para desenvolvimento da atividade económica 
de comércio de produtos alimentares.

26 de novembro

Conselho Estratégico da Reserva Natural das La-
goas de Santo André e da Sancha – designação de 
representantes

A Câmara Municipal deliberou designar o Senhor 
Vereador Joaquim Mestre Pereira como representante 
do Município de Santiago do Cacém no Conselho Estra-
tégico da Reserva Natural das Lagoas de Santo André 
e Sancha.

Deliberou também designar o Eng.º Joaquim Au-
gusto Machado Pinheiro como substituto do Senhor Ve-
reador Albano Joaquim Mestre Pereira, nas suas faltas 
e impedimentos, como representante do Município de 
Santiago do Cacém.

Pedido de redução da tarifa variável de Resídu-
os Urbanos e aplicação do consumo de água no 3.º 
escalão na fatura n.º 001/115558/2015 no valor de 
246,84 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 29,21 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução tarifa variável da Água (sem IVA).

Renovação de contrato de prestação de serviços 
– Pedido de parecer prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou a emissão de parecer 
prévio para efeitos de renovação de contrato de presta-
ção de serviços, celebrado em 16/12/2014, com Carlos 
Alberto da Assunção Gonçalves, na área do som luz e 
imagem.

Renovação de contrato de prestação de serviços 
– Pedido de parecer prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou a emissão de parecer 
prévio para efeitos de renovação de contrato de pres-
tação de serviços, celebrado em 16/12/2014, com Rui 
Miguel de Matos Teixeira, na área do som luz e imagem.

Renovação de contrato de prestação de serviços 
– Pedido de parecer prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou emissão de parecer 
prévio para efeitos de renovação de contrato de pres-
tação de serviços, celebrado em 01/06/2005, com An-
tónio Dâmaso Chainho, para ministrar aulas de guitarra 
portuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câma-
ra Municipal.

Renovação de contrato de prestação de serviços 
– Pedido de parecer prévio vinculativo

A Câmara Municipal deliberou a emissão de pa-
recer prévio para efeitos de renovação de contrato de 
prestação de serviços, celebrado em 01/06/2005, com 
Manuel Domingos, para ministrar aulas de guitarra por-
tuguesa, na Escola de Guitarra Portuguesa da Câmara 
Municipal.

Procedimento concursal para recrutamento de 
trabalhadores, em regime de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado (5 
Assistentes Operacionais)

A Câmara Municipal deliberou aprovar a abertura de 
procedimento concursal para ocupação de:

- Três postos de trabalho de Assistente Operacional 
(Pedreiro), 

- Dois postos de trabalho de Assistente Operacional 
(Cozinheiro), da carreira de Assistente Operacional em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, previstos no mapa de pessoal do 
Município.

Procedimento concursal para recrutamento de 
trabalhadores, em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado (3 
Assistentes Operacionais)

A Câmara Municipal deliberou aprovar, sob condi-
ção de aprovação do Mapa de Pessoal e Orçamento para 
2016, pela Assembleia Municipal:

A abertura de procedimento concursal para ocupa-
ção de: um posto de trabalho de Assistente Operacional 
(Leitor-Cobrador de Consumos); um posto de trabalho 
de Assistente Operacional (Mecânico); um posto de tra-
balho de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços 
Gerais), da carreira de Assistente Operacional em regi-
me de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, previstos no mapa de pessoal do 
Município.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba – Agrupamentos de Escolas de San-
tiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e 
respetivas comparticipações (alimentação e verba para 
aquisição de livros e material escolar) às crianças do 
Pré-Escolar e aos alunos da Escolas do 1.º Ciclo do En-
sino Básico.

Deliberou também reformar a deliberação de Câma-
ra Municipal datada de 27/08/2015 relativa ao assunto 
em epígrafe, por motivo de alteração de escalão, de B 
para A, e transferir, para os encarregados de educação 
das crianças e alunos carenciados – escalão A e B, do 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas 
destinadas à aquisição de livros e material escolar, no 
valor total de 225 €.

Movimento Associativo Desportivo do Município
A Câmara Municipal deliberou aprovar os protoco-

los e a transferência de verbas para as associações des-
portivas do Município.

Estrela de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-

cia de verba no valor de 150 € para o Estrela de Santo 
André como comparticipação na aquisição do marcador 
eletrónico Sportline 14-24” Amador para basquetebol.

Associação Cultural Amigos de Alvalade
A Câmara Municipal deliberou transferir uma verba 

no valor de 7.500 € para a Associação Cultural Amigos 
de Alvalade destinada a apoiar as Comemorações dos 
505 Anos do Foral de Alvalade.

Abertura de Hasta Pública para Venda de Pinhas
A Câmara Municipal deliberou proceder à venda 

de pinhas, em hasta pública, por licitação verbal que 
decorreu na Reunião da Câmara Municipal, em 10 de 
dezembro do ano de 2015, pelas 11h30, na Sala de 
Sessões do Município, conforme condições em anexo, a 
qual compreende a licitação de dois lotes:

Lote n.º 1 – Pinhas provenientes do Parque Urbano 
do Rio da Figueira, Cerro da Inês, Outeiro dos Pinhais 
e Herdade do Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo 
André e Aldeia de Santo André, com o valor base de lici-
tação de 200 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

Lote n.º 2 – Pinhas provenientes da Herdade do Ca-
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nal, com o valor base de licitação de 100 €, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor;

Os lotes serão licitados individualmente, devendo o 
mesmo ser claramente expresso.

Os lanços mínimos são de 25 € sobre a base de 
licitação verbal ou lanço anterior.

Deliberou também aprovar as condições de venda.

03 de dezembro

Transmissão, Alteração do Objeto do Direito de 
Superfície e Prorrogação do Prazo do Lote 26 da ZIL 
em Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou autorizar a prorro-
gação do contrato de constituição do direito de super-
fície celebrado pelo extinto Gabinete da Área de Sines, 
através do qual foi cedido um lote de terreno com a 
área de 432 m2, anteriormente registado sob a ficha n.º 
1197/100990, da freguesia de Santo André, com efei-
tos reportados a 5 de junho de 1999 e o seu término a 
26 de janeiro de 2069.

Deliberou também autorizar o senhor João Rodri-
gues Nogueira a transmitir o direito de superfície que 
possui sobre o lote atualmente designado por lote n.º 
26, com a área de 572 m², sito na ZIL em Vila Nova de 
Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6 021.º e 
descrito na C.R.C.P.C.A. sob a ficha n.º 3840/20031120 
da freguesia de Santo André, para o senhor Luís Miguel 
da Silva Farinha Anacleto.

Por último, deliberou aprovar a alteração do Objeto 
do Direito de Superfície do respetivo lote de “…Oficina 
Mecânica e Eletricidade Auto.”, para “Comércio e Serviços”.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mes-
ma, na Secção de Aprovisionamento e Património.

Trade Medic S. A.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

de pormenor para o lote 3 do Loteamento Municipal da 
Zona Industrial Ligeira II – Expansão I – Ermidas-Sado, 
requerida por Trade Medic S. A., prédio descrito na Con-
servatória do Registo Predial sob o n.º 766/19970718 
e inscrito na matriz predial urbana sob o n.º 1936, da 
freguesia de Ermidas-Sado.

A operação consiste na alteração da localização do 
portão do lote para dois portões localizados nos limites 
do lote, e supressão de um lugar de estacionamento 
público, conforme memória descritiva e plantas.

10 de dezembro

Vitória Futebol Clube Ermidense
A Câmara Municipal deliberou apoiar a realização 

de uma Noite de Fados, promovida pelo Vitória Futebol 
Clube Ermidense na Sede do Clube a realizar no dia 12 
de dezembro de 2015, das 20h às 02h, através da isen-
ção do pagamento de taxas relativas ao licenciamento 
das taxas de ruído e das taxas de diversão provisória, 
no valor de 27,40 €.

Transportes Escolares 2015/2016 – Criação do 
Circuito Especial n.º 49

A Câmara Municipal deliberou criar o Circuito Espe-
cial n.º 49 (1 aluno) com o percurso Ermidas-Sado – Al-
valade (paragem do autocarro) e volta, numa distância 
total de 40 km/dia.

Deliberou também desencadear o processo condu-
cente à contratação de serviços para assegurar o circui-
to especial em causa. 

Sociedade Harmonia
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-

cia de uma verba de 2.000 € para a Sociedade Harmonia 
destinada ao Coral Harmonia para apoiar a realização 
do Concerto de Natal.

Casa do Povo de Alvalade
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transfe-

rência de uma verba de 810 € para a Casa do Povo de 
Alvalade como forma de apoio às atividades culturais a 
desenvolver em 2015.

Abertura de Hasta Pública para Venda de Pinhas
A Câmara Municipal deliberou adjudicar o lote 1 – 

pinhas provenientes do Parque Urbano do Rio da Figuei-
ra, Cerro da Inês, Outeiro dos Pinheiros, Herdade do 
Pinhal do Concelho, Vila Nova de Santo André e Aldeia 
de Santo André, ao Senhor José Salvador, por 225 € 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e nas restantes 
condições da hasta pública.

Deliberou também adjudicar o lote 2 – pinhas pro-
venientes da Herdade do Canal, ao Senhor David Bernar-
dino, por 125 € acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, 
e nas restantes condições da hasta pública.

17 de dezembro

Desconvocação das Reuniões de Câmara de 24 e 
31 de dezembro de 2015

A Câmara Municipal deliberou desconvocar a reu-
nião de Câmara de 24 de dezembro de 2015, e marcan-
do, para o dia 23 de dezembro, a próxima reunião da 
Câmara Municipal.

Deliberou também desconvocar a reunião de 31 de 
dezembro de 2015, marcando a próxima reunião para o 
dia 07 de janeiro de 2016.

Apoio à candidatura do Agrupamento de Escolas 
de Santiago do Cacém à Rede de Bibliotecas Escola-
res para requalificação da Biblioteca Escolar da EB 
1,2 – Frei André da Veiga

A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato do 
Presidente da Câmara Municipal no âmbito do apoio à 
candidatura do Agrupamento de Escolas de Santiago do 
Cacém à Rede de Bibliotecas Escolares para requalifica-
ção da Biblioteca da EB1,2/3 – Frei André da Veiga, com 
uma verba no valor de 500 €.

Concurso da Rede Pedociclável da Aldeia até ao 
Mar – Suspensão do Prazo para apresentação de pro-
postas 

A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato ad-
ministrativo praticado em 09/12/2015, que aprova a 
decisão de manter a suspensão do prazo de apresen-
tação de propostas, até à publicação da decisão sobre 
a lista de erros e omissões e publicação em Diário da 
República, da respetiva prorrogação de prazo; e aprova 
a respetiva comunicação para publicação na plataforma 
eletrónica. 

Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Hi-
giene Urbana de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou aprovar a manuten-
ção dos índices constantes dos artigos 41.º e 42.º do 
Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos, Limpe-
za e Higiene Urbana de Santiago do Cacém. 

Deliberou também aprovar a manutenção do tarifá-
rio de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, 
resultante da aplicação dos índices referidos no ponto 
1. 

Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de 
Santiago do Cacém 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a manuten-
ção dos índices constantes dos artigos 45.º e 46.º do 
Regulamento Municipal de Drenagem de Águas Residu-
ais de Santiago do Cacém.

Deliberou também aprovar a manutenção do tari-
fário de Drenagem de Águas Residuais, resultante da 
aplicação dos índices referidos no ponto 1.

Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago 
do Cacém 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a manuten-
ção dos índices constantes dos artigos 55.º e 56.º do 
Regulamento Municipal de Abastecimento de Água de 
Santiago do Cacém.

Deliberou também aprovar a manutenção do tarifá-
rio de Abastecimento de Água, resultante da aplicação 
dos índices referidos no ponto 1.

Pedido de redução da tarifa variável de Resídu-
os Urbanos e aplicação do consumo de água no 3.º 
escalão na fatura n.º 001/119368/2015 no valor de 
2511,31 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 295,12 € na tarifa de Resíduos Urbanos e redução de 
1.131,95 € na tarifa variável de Água (sem IVA).

Grupo Desportivo São Francisco da Serra
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-

cia de uma verba no valor de 497 € correspondente à 
reavaliação do relatório de atividades 2014/2015.

23 de dezembro

Aprovação do desenho urbano da alteração ao 
Loteamento Municipal do Parque Empresarial do Cer-
cal do Alentejo – Expansão 0 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o desenho 
urbano da alteração ao Loteamento Municipal do Parque 
Empresarial do Cercal do Alentejo – Expansão 0, pro-
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cesso n.º 4/2015, prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 1886/20080827 da respetiva 
freguesia.

Concurso Público para a Construção da Rede 
Pedociclável da Aldeia de Santo André até ao Mar – 
Lista de Erros e Omissões Aceite; Rectificação das 
peças do procedimento; Prorrogação de prazo para 
apresentação de proposta 

A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato admi-
nistrativo praticado em 17/12/2015, que aprovou: 

1. A lista de erros e omissões aceite, respetivo mapa 
de quantidades final a colocar a concurso e rectificação 
das peças de procedimento constituída por Adenda – 
Erros e Omissões; 

2. O orçamento corrigido; 
3. A prorrogação de prazo para apresentação de 

propostas pelo período de 18 dias a contar da data de 
envio do aviso para publicação em Diário da República, 
passando a data-limite para entrega das mesmas a ser 
até às 23h59 do dia 05/01/2016;

4. O Aviso de prorrogação de prazo; 
5. O aditamento ao programa de procedimento. 

Aprovação do número de polícia 25 e os núme-
ros das portas para o prédio sito na estrada do Fidal-
go em Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou aprovar o número de 
polícia 25 e os números de portas para o prédio sito 
em Estrada do Fidalgo em Santiago do Cacém, uma vez 
que, pelas características construtivas do edifício, com 
diversas fracções por piso em continuidade (sem esq. 
ou dto.), necessita de uma identificação que inequivoca-
mente se adeqúe ao mesmo e assim não gere conflitos 
com a restante numeração da rua, passando a discrimi-
nar-se da seguinte forma:

N.º 25 – r/c, porta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8.
N.º 25 – 1.º andar, porta 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 e 19. 
N.º 25 – 2.º andar, porta 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 e 28
N.º 25 – 3.º andar, porta 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38 e 39. 

Hasta pública para alienação de veículos em fim 
de vida, sucata ferrosa e não ferrosa 

A Câmara Municipal deliberou efetuar procedimen-
to por hasta pública para alienação de veículos em fim 
de vida e sucata ferrosa e não ferrosa, propriedade do 
Município de Santiago do Cacém. 

Deliberou também aprovar as condições e o cader-
no de encargos da hasta pública, assim como efetuar a 
hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 21 
de janeiro de 2016, pelas 11h30.

07 de janeiro 

Protocolo de Colaboração celebrado entre o Mu-
nicípio de Santiago do Cacém e a Petróleos de Portu-
gal – Petrogal, S. A.

A Câmara Municipal deliberou ratificar o ato admi-

nistrativo praticado, em 30 de dezembro de 2015, de 
assinatura do Protocolo de Colaboração entre o Municí-
pio de Santiago do Cacém (MSC) e a Petróleos de Portu-
gal – Petrogal, S. A. (Petrogal) que prevê a transferência 
da verba de 113.000 €, para o Município.

Aquisição de serviços de subscrição de software 
diverso

A Câmara Municipal deliberou aprovar o relatório 
final elaborado pelo júri do concurso e adjudicar os ser-
viços de subscrição de software de produtividade, de 
desenvolvimento, de sistemas operativos de postos de 
trabalho e de infraestrutura servidora, para fazer face às 
necessidades dos serviços do Município, pelo período 
de três anos, à Informática El Corte Inglés, S. A., pelo 
montante de 193.698,45 €, a que acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor.

Deliberou também aprovar a minuta do contrato a 
celebrar e notificar a adjudicatária para, no prazo de 
seis dias, apresentar os documentos de habilitação exi-
gidos nos termos do art.º 81.º do Código dos Contratos 
Públicos.

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Ermi-
das

A Câmara Municipal deliberou ratificar o despacho 
de 23 de dezembro de 2015 do Presidente da Câmara 
Municipal que aprovou o apoio financeiro à Cruz Ver-
melha Portuguesa – Delegação de Ermidas, no valor de 
4.500 €, relativo a 2015.

Nova Carpintaria do Mira, Lda.
A Câmara Municipal deliberou autorizar a reque-

rente a efetuar o pagamento das prestações de direito 
de superfície relativo aos períodos de 2012 a 2015 no 
montante de 5.601,60 €, acrescido dos respetivos ju-
ros de mora, em 28 prestações mensais, sendo que os 
pagamentos serão efetuados nos meses de janeiro de 
2016 a abril de 2018.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: Livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba para os Agrupamentos de Escolas 
de Cercal do Alentejo e Santo André.  

A Câmara Municipal deliberou atribuir os escalões e 
respetivas comparticipações (alimentação e verba para 
aquisição de livros e material escolar) às crianças do 
Pré-Escolar e aos alunos da Escolas do 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico constantes da listagem.

Deliberou também transferir, para os agrupamen-
tos de escolas, as verbas para aquisição de livros e 
material escolar, destinadas às crianças e aos alunos 
carenciados – escalão A e B, constantes na listagens 
anexas, a saber: Agrupamento de Cercal do Alentejo, 
25 €, e Agrupamento de Santo André, 300 €, sendo o 
valor total de 325 €.

14 de janeiro

Constituição de Fundo de Maneio
A Câmara Municipal deliberou aprovar para o ano 

de 2016, ao abrigo do ponto 2.3.4.3. do POCAL (Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, a 
constituição de um fundo de maneio dotado de um va-
lor de 3.500 euros, de acordo com o Regulamento de 
Constituição e Regularização do Fundo de Maneio apro-
vado na reunião de Câmara de 8 de janeiro de 2003. 

Tendo em conta o n.º 3 da Cláusula segunda do 
Regulamento, nomearmos para Tesoureiro do Fundo o 
Coordenador Técnico Sr. Octávio José Palminha Gonçal-
ves e Tesoureiro substituto a Técnica Superior Sr.ª Dr.ª 
Maria Helena Gonçalves Gamito Silvestre Lourenço.

Atribuição do lote n.º 39 da ZIL, Exp. IV de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência do 
direito de superfície sobre o lote n.º 39, sito na Zona de 
Indústria Ligeira, Expansão IV, em Santo André, inscri-
tos na matriz sob o artigo 6997.º e descrito na CRCPCA 
de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 4778/20151014, 
da freguesia de Santo André a SB SCIBETUMES Lda., para 
exercer a atividade de Fabricação de Misturas Betumino-
sas, CAE 23991 – R3.

Deliberou também aprovar a Minuta do Contrato 
Promessa de Constituição do Direito de Superfície, o 
qual deverá ser celebrado no prazo de 15 dias após a 
notificação para o efeito.

Pedido de redução da tarifa variável de Resídu-
os Urbanos e aplicação do consumo de água no 3.º 
escalão na fatura n.º 001/140099/2015 no valor de 
150,18 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 19,53 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a 
redução de 48,41 € na tarifa variável de Água (sem IVA).

Pedido de redução da tarifa variável de Resídu-
os Urbanos e aplicação do consumo de água no 3.º 
escalão na fatura n.º 001/146761/2015 no valor de 
586,61 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 62,71 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e a re-
dução de 285,87 € na tarifa variável de Água (sem IVA).

21 de janeiro 

União Sport Club
A Câmara Municipal deliberou apoiar a realização 

dos bailes, promovidos pela União Sport Club nos dias 
23 de janeiro, 27 de fevereiro, 23 de abril e 4 de junho 
de 2016 na sede do club, através da isenção do paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento das taxas 
de ruído e das taxas de diversão provisória no valor de 
109,60 €

Pagamento da prestação de Direito de Superfície 
em atraso – Lote n.º 35 da ZIL Exp. III de Vila Nova 
de Santo André

A Câmara Municipal deliberou autorizar a requeren-
te a efetuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 1.468,80 €, acrescido dos respetivos juros de 
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mora, em 5 prestações mensais, sendo que os paga-
mentos serão efetuados nos meses de abril de 2016 a 
agosto de 2016.

Proposta da revogação da deliberação de Câmara 
do dia 30 de outubro de 2014, relativa à delegação 
de competências da Câmara no seu Presidente e sub-
delegação nos Vereadores para declarar a caducida-
de nos termos do n.º 5 do artigo 71.º do Regime Jurí-
dico da Urbanização e da Edificação (RJUE)

A Câmara Municipal deliberou a revogação da deli-
beração de Câmara de 30 de outubro de 2014, que de-
terminou a delegação e subdelegação da competência 
para a declaração da caducidade nos termos do artigo 
71.º do RJUE, no seu Presidente e Vereadores.

Transferência de verbas para material didático: 
Ano letivo 2015/2016 Educação Pré-Escolar e Ativi-
dades de Animação e de Apoio à Família

A Câmara Municipal deliberou transferir, para os 
Agrupamentos de Escolas do Município, uma verba desti-
nada à aquisição de material didático constante na infor-
mação, a saber: Agrupamento de Escolas Prof. Arménio 
Lança (Alvalade), 1.332 €; Agrupamento de Escolas de 
Cercal do Alentejo, 666 €; Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém, 1.998 € e Agrupamento de Escolas 
de Santo André, 1.998 €, sendo o valor total de 5.994 €.

Deliberou também que os respetivos agrupamentos 
enviem, a esta Câmara Municipal, cópia das faturas re-
lativas à aquisição do referido material, até 29 de julho 
de 2016.

Transferência de verbas para material didático: 
Ano letivo 2015/2016 – 1.º Ciclo do Ensino Básico

A Câmara Municipal deliberou transferir para os 
Agrupamentos de Escolas do Município uma verba 
destinada à aquisição de material didático constante 
na informação, a saber: Agrupamento de Escolas Prof. 
Arménio Lança, 2.086 €; Agrupamento de Escolas de 
Cercal do Alentejo, 1.248 €; Agrupamento de Escolas de 
Santiago do Cacém, 3.956 € e Agrupamento de Escolas 
de Santo André, 2.704 €, sendo o valor total de 9.994 €.

Deliberou também que os respetivos agrupamentos 
enviem, a esta Câmara Municipal, cópia das faturas re-
lativas à aquisição do referido material até 30 de junho 
de 2016.

Diocese de Beja
A Câmara Municipal deliberou proceder a uma 

transferência de verba no valor de 5.000 € para a Dio-
cese de Beja destinada ao apoio à realização de espe-
táculo no âmbito da 11.ª Edição do Festival Terras Sem 
Sombra. Deliberou também apoiar a nível logístico.

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência 
de uma verba no valor total de 2.285,79 € referente ao cus-
to de seguros de viaturas da Associação Humanitária de 
Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém.

Hasta pública para alienação de veículos em fim 
de vida, sucata ferrosa e não ferrosa

A Câmara Municipal deliberou adjudicar o lote 1 – 
Veículos em fim de vida, à empresa Reciclagem de Su-
catas Abrantina S. A. (RSA) pelo valor de 7.050 €. O lote 
2 – Sucata Ferrosa, à empresa Valorsines – Valorização, 
Gestão de Recicláveis, Lda., pelo valor de 150 € / tone-
lada. O lote 3 – Cabos Elétricos (alumínio), à empresa 
Futuro Verde – Soluções Ambientais Lda., pelo valor de 
460 €. E o lote 5 – Baterias Diversas – à empresa Futuro 
Verde – Soluções Ambientais Lda., pelo valor de 700 €.

Considerou deserto o lote 4 – Tubagens em PVC – 
Não houve interessados.

28 de janeiro

Tarifário de Abastecimento de Água de Santiago 
do Cacém

A Câmara Municipal tomou conhecimento do tarifá-
rio de Abastecimento de água, resultante da publicação 
do Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro, 
que atualiza o valor da retribuição mínima mensal ga-
rantida para 530 € a partir de 1 de janeiro de 2016.

Tarifário de Drenagem de Águas Residuais de 
Santiago do Cacém

A Câmara Municipal tomou conhecimento do ta-
rifário de drenagem de águas residuais, resultante da 
publicação do Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de 
dezembro, que atualiza o valor da retribuição mínima 
mensal garantida para 530 € a partir de 1 de janeiro 
de 2016.

Tarifário de Gestão de Resíduos, Limpeza e Hi-
giene Urbana de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal tomou conhecimento do tarifá-
rio de Gestão de resíduos urbanos, resultante da publi-
cação do Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezem-
bro, que atualiza o valor da retribuição mínima mensal 
garantida para 530 € a partir de 1 de janeiro de 2016.

Pedido de redução da tarifa variável de Resídu-
os Urbanos e aplicação do consumo de água no 3.º 
escalão na fatura n.º 001/144188/2015 no valor de 
553,04 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 64,13 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 
redução de 249,06 € na tarifa variável da Água (sem 
IVA).

Pedido de redução da tarifa variável de Resídu-
os Urbanos e aplicação do consumo de água no 3.º 
escalão na fatura n.º 001/146183/2015 no valor de 
258,63 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 31,04 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 
redução de 99,79 € na tarifa variável da Água (sem IVA).

Cedência do Lote 2 do Loteamento Municipal “Po-
marinho Poente”

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 
a título gratuito de um lote de terreno em regime de 
direito de superfície, por um período de 70 (setenta) 

anos, designado por lote n.º 2 do Loteamento Municipal 
Pomarinho Poente, sito em Ermidas-Sado, com a área 
de 1.141 m², inscrito na matriz sob o artigo 2576.º, e 
descrito na CRCPCA de Santiago do Cacém sob a ficha 
n.º 1725/20150109, da freguesia de Ermidas-Sado, à 
AADIES − Associação de Apoio e Desenvolvimento Inte-
grado de Ermidas-Sado, destinado à construção de um 
Lar de Idosos.

Deliberou também aprovar as condições de cons-
tituição do direito de superfície, a constar como docu-
mento complementar à escritura a celebrar.

AMALENTEJO
A Câmara Municipal deliberou aprovar a adesão da 

Câmara Municipal de Santigo do Cacém à AMAlentejo

Transmissão do Direito de Superfície sobre o 
Lote 187 do Loteamento Municipal de Alvalade – 
Zona de Expansão

A Câmara Municipal deliberou autorizar o senhor 
António Magrinho da Costa Ferro dos Santos a trans-
mitir o direito de superfície que possui sobre o lote n.º 
187, com a área de 450 m², sito no Loteamento Munici-
pal de Alvalade – Zona de Expansão, inscrito na matriz 
sob o artigo 2139.º e descrito na CRCPCA sob a ficha n.º 
313/19870218, da freguesia de Alvalade, para o senhor 
Ricardo da Conceição Pereira Matias.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mes-
ma, na Secção de Aprovisionamento e Património.

Comemoração do Carnaval das Escolas 2016
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Pro-

grama da Festa de Carnaval das Escolas 2016 nas fre-
guesias do Município de Santiago do Cacém e estimati-
va de custos, cuja previsão é de 5.480 €.

Aprovou transferir verbas para os Agrupamentos 
de Escolas e Jardins de Infância particulares no valor 
de 2.280 € e condicionar a transferência de verbas à 
apresentação de cópias de faturas até dia 04 de março 
de 2016.

Doação de peças ao Museu Municipal de Santia-
go do Cacém

A Câmara Municipal deliberou aceitar e agradecer 
aos munícipes Ricardina Ventura, pela oferta de 1 má-
quina de projetar filmes dos meados século XX; Júlio 
José, pela oferta de 1 xalavar em miniatura, modelo 
típico da pesca na lagoa de Santo André; Mário Rosa 
Livramento da Silva, pela oferta de 1 tampa para pote 
sanitário da antiga cadeia.

04 de fevereiro 

A 26 – Ligação Santiago do Cacém / Sines – Ma-
nutenção

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor 
do ofício n.º 65/2016/DCS remetido pelas Infraestru-
turas de Portugal, no qual dá conhecimento à Câma-
ra Municipal de Santiago do Cacém que tem insistido 
junto da SPER, entidade responsável pela operação e 
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manutenção da A26/IP8, no âmbito da subconcessão 
do Baixo Alentejo, para que sejam garantidas as ações 
de execução necessárias à salvaguarda da segurança de 
pessoas e bens.

AMGAP – Associação de Municípios para a Ges-
tão da Água Pública no Alentejo

A Câmara Municipal tomou conhecimento do exem-
plar enviado pela AMGAP do Plano de Atividades, Inves-
timento e Orçamento para 2016, o qual foi aprovado 
pelo Conselho Executivo em 16/11/2015, Assembleia 
intermunicipal em 22/12/2015 e Conselho Fiscal em 
22/12/2015.

Concurso Público para a Construção das ETAR de 
Vale da Eira e Relvas Verdes – Relatório Preliminar; 
Revogação da Decisão de Contratar

A Câmara Municipal deliberou aprovar o conteúdo 
do relatório preliminar e todas as propostas nele men-
cionadas, a não adjudicação e a revogação da decisão 
de contratar.

Revogação das deliberações de Câmara data-
das de 27/01/2011, 09/06/2011 e de 30/06/2011. 
2- Aprovação do Loteamento (Desenho Urbano) com 
Obras de Urbanização e valor da garantia bancária. 
3- Isenção do pagamento das taxas relativas à emis-
são do alvará de loteamento e infraestruturas pri-
márias

A Câmara Municipal deliberou:
- a revogação das deliberações de Câmara acima 

mencionadas uma vez que por iniciativa dos requeren-
tes foi apresentada nova planta síntese com usos e áre-
as diferentes da anteriormente aprovada.

- aprovar o desenho urbano do loteamento com 
obras de urbanização, sito em Amoreira - Zona de Ex-
pansão – Alvalade, prédio descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob o n.º 509/19990330 e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 225.º, secção Q (par-
te), da freguesia de Alvalade, no qual se prevê a cons-
tituição de dois lotes destinados a comércio, indústria 
e serviços, conforme planta síntese e memória descri-
tiva, havendo lugar ao pagamento de Compensações 
Urbanísticas (sujeitas a atualizações anuais) no valor de 
30.133,02 € relativas às áreas não cedidas.

- aprovar o pagamento das Compensações Urbanís-
ticas atrás mencionadas, em espécie, de acordo com o 
previsto no n.º 2 do artigo 35.º do Regulamento Munici-
pal da Edificação e Urbanização, consistindo o mesmo, 
na cedência do terreno necessário ao prolongamento 
do troço de caminho existente até à Rua da Estação, 
procedendo o loteador ao seu asfaltamento e colocação 
de guias de lancil. 

- aprovar a isenção das taxas urbanísticas refe-
rentes à emissão do alvará de loteamento, no valor de 
4.035,75 € e das infraestruturas primárias, no valor de 
14.908,76 €.

- aprovar a apresentação de garantia bancária autó-
noma à primeira solicitação no valor de 67.800 €.

- aprovar o prazo de 12 meses para a execução das 
obras de urbanização.

Área a ceder ao domínio público para passeios e 
arruamentos:1.809,74 m2. 

Transferência de verba para várias entidades do 
Município

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-
cia de verba para várias entidades do Concelho, relativa 
a um apoio monetário para o desenvolvimento das suas 
atividades, de acordo com os fins que cada uma delas 
prossegue, a saber:

- Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Santiago do Cacém – 7.800 €

- Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Santo André – 7.800 €

- Cercisiago – Cooperativa para a Educação de 
Crianças e Jovens Inadaptados de Sines

  e Santiago do Cacém –  6.250 €
- Associação Cultural de Santiago do Cacém – 250 €
- Coral Harmonia – Sociedade Harmonia – 2.000 €
- Quadricultura Associação – 2.000 €
- Ajagato – Associação Juvenil Amigos do Gato – 

2.500 €
- Paróquia de Santiago do Cacém – 1.500 €
- Associação de Cultura Recreio e Desporto – Estrela 

de Santo André – 2.500 €
- Juventude Atlético Clube – 1.400 €
- União Sport Club – 2.500 €
- Santa Casa da Misericórdia de Santiago do Cacém 

– 3.500 €
- Associação Intervir.Com – 1.500 €
- Casa de Jovens “O Farol” – 3.100 €
- Clube Ornintológico do Litoral Alentejano – 500 €
- Lions Club de Santiago do Cacém – 750 €
- Quercus – 1.000 €
- AGACAVOALTE-Associação Grupo à Cante Alente-

jano Vozes Alentejo – 500 €

Apoio às Freguesias do Município de Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal deliberou submeter à Assem-
bleia Municipal a aprovação dos apoios às freguesias a 
atribuir em 2016, no quadro da promoção e salvaguar-
da articulada dos interesses próprios das populações.

Apoio à Freguesia de Santo André 
A Câmara Municipal deliberou submeter à Assembleia 

Municipal a aprovação de apoio monetário no valor de 
1.750 € para a Junta de Freguesia de Santo André para o 
desenvolvimento das suas atividades, de acordo com os 
fins que prossegue, no quadro da promoção e salvaguar-
da articulada dos interesses próprios das populações.

Cante Alentejano em Madrid
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-

cia de verba para a Diocese de Beja, no valor de 907 € 
para fazer face às despesas referente à mostra de Cante 
Alentejano, em Madrid, no âmbito da apresentação do 
Programa da 12.ª edição do Festival Terras Sem Sombra.

Pedido de redução da tarifa variável de Resídu-
os Urbanos e aplicação do consumo de água no 3.º 
escalão na fatura n. 001/135090/2015 no valor de 
886,85 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 104,42 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 
redução de 387,25 € na tarifa variável da Água (sem IVA).

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: Livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba – Agrupamento de Escolas de San-
tiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou:
- atribuir os escalões e respetivas comparticipações 

(alimentação e verba para aquisição de livros e material 
escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos das Es-
colas do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

- reformar a deliberação de Câmara Municipal data-
da de 27/08/2015, relativa ao assunto em epígrafe, por 
motivo de alteração de escalão, de N/C para A.

- transferir, para os encarregados de educação das 
crianças e alunos carenciados – escalão A e B, do Agru-
pamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas des-
tinadas à aquisição de livros e material escolar, no valor 
total de 250 €.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Fornecimento 
de refeições por outras entidades: apoio alimentar 
a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1.º 
ciclo do ensino básico – Agrupamento de Escolas de 
Alvalade

A Câmara Municipal deliberou o alargamento do 
âmbito temporal de aplicação do n.º 5 da deliberação 
de Câmara de 2007/09/06 ao ano letivo 2015/2016, 
que refere ser a Câmara Municipal a suportar a dife-
rença entre o valor real da refeição e o preço a pagar 
pelos alunos.

Serviço de Refeições na EB de Cruz de João Men-
des – Transferência de verba para pagamento de 
acompanhamento e limpeza na sala de refeições – 
Ano Letivo 2015/2016

A Câmara Municipal deliberou transferir uma verba 
no valor total de 814,20 € para a Associação Jovem de 
Festas da Cruz de João Mendes destinada a assegurar o 
acompanhamento dos alunos nos almoços e a limpeza 
da sala de refeições da EB de Cruz de João Mendes.

Deliberou que a verba seja transferida em três 
tranches, a ocorrer em janeiro, abril e junho de 2016, 
nos valores, respetivamente, de 314,69 €, 259,74 € e 
239,77 €.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Santo André

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-
cia de uma verba no valor total de 2.911,51 € referente 
ao custo de seguros de viaturas da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Santo André.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios do Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-
cia de uma verba no valor total de 3.054,56 € referente 
ao custo de seguros de viaturas da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo.

11 de Fevereiro 

Ratificação de Ato Administrativo e aditamento 
ao contrato
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A Câmara Municipal deliberou a ratificação do ato 
administrativo praticado pelo Senhor Presidente em 
04/02/2014 no sentido de, no âmbito do Contrato para 
a Realização e Benfeitorias no Auditório da Escola Se-
cundária Padre António Macedo, ser transferido, de ime-
diato, para o Agrupamento de Escolas de Santo André a 
quantia remanescente relativa ao equipamento no valor 
de 8.473,05 €, sendo que o mesmo deve constituir adi-
tamento ao contrato celebrado.

Procedimento concursal para recrutamento de 2 
Assistentes Operacionais (Cozinheiro), em regime de 
contrato de trabalho de trabalho por tempo indeter-
minado – Composição do júri – Fixação do valor da 
senha de presença

A Câmara Municipal deliberou fixar o valor da senha 
de presença a atribuir ao membro do júri, não vinculado 
à administração pública, no valor de 85,82 €, por cada 
reunião de júri a que esteja presente, acrescido do abo-
no de ajudas de custo e o reembolso das despesas de 
transporte realizadas, de acordo com os valores fixados 
para os trabalhadores que exercem funções públicas, 
com remunerações base superiores ao valor do nível re-
muneratório 18.

Receção provisória das obras de urbanização e re-
dução da Garantia Bancária n.º 72006423453 da Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL. 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a receção 
provisória das obras de urbanização e redução da Ga-
rantia Bancária n.º 72006423453 da Caixa de Crédito 
Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL, referente à execu-
ção das infraestruturas do loteamento sito em Monte do 
Guadiana – Aldeia de Santo André, Santo André, cujo va-
lor inicial era de 75.740 €, ficando cativo 10 % do valor 
total da obra, o qual corresponde a 7.574 €.

Execução dos Arranjos Exteriores e Rede Pluvial 
no CM 1085 – Receção Definitiva – Liberação de Ga-
rantia Bancária

A Câmara Municipal deliberou aprovar a liberação 
total das duas garantias bancárias apresentadas pelo 
empreiteiro, Empresa CONSDEP Engenharia e Constru-
ção, S. A., garantia bancária n.º GAR/0703581, Banco 
BPI, datada de 07/08/2007, no valor de 12.355,98 €, 
(referente a 5 % do valor da obra) e a garantia bancária 
n.º 2011.01680, Lisgarante, datada de 21/04/2011, no 
valor de 11.266,02 €, (referente à substituição de reten-
ções), sendo que ainda não foi liberado qualquer valor 
das mesmas.

Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos 
Urbanos, aplicação do consumo de água no 3.º esca-
lão e pagamento faseado após redução na fatura n.º 
001/128148/2015 no valor de 499,92 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 57,77 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, e a 
redução de 220,94 € na tarifa variável da Água (sem IVA).

Hasta pública para alienação de 8 garagens do 
Lote 2 do Loteamento Municipal da Avenida de Sines 
junto ao Bairro do Liceu em Vila Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou aprovar a realização 

de procedimento de hasta pública para a venda de 8 
garagens, sitas no lote 2 do Loteamento Municipal da 
Avenida de Sines, junto ao Bairro do Liceu em Vila Nova 
de Santo André.

Deliberou também que a hasta pública se realize 
no dia 31 de março de 2016, pelas 11h30, na Sala de 
Sessões do Edifício-Sede do Município de Santiago do 
Cacém, e aprovar as condições da hasta pública.

Cedência de Casa de Função
A Câmara Municipal deliberou aprovar a alteração 

às condições de cedência por arrendamento, do prédio 
urbano, destinado a habitação, sito no Caro Custa, casa 
n.º 2, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz sob o 
artigo 3 263.º da União de freguesia de Santiago do Ca-
cém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, à senhora 
Adelina José Fortunato Carrasqueira, por contrato cele-
brado em 06-09-2013.

Deliberou também aprovar a minuta do Contrato de 
Arrendamento.

Aprovação do valor pecuniário do Prémio Nacio-
nal de Conto Manuel da Fonseca

A Câmara Municipal deliberou aprovar a verba de 
quatro mil euros como prémio a atribuir à obra vence-
dora da XI edição do Prémio Nacional de Conto Manuel 
da Fonseca a decorrer no presente ano. 

Ação Social Escolar 2014/2015 – Fornecimento 
de refeições: utilização da Sala de Convívio da Asso-
ciação de Moradores de Aldeia dos Chãos

A Câmara Municipal deliberou tornar extensivo ao 
ano letivo 2014/2015 o protocolo celebrado entre o 
Município e a Associação de Moradores de Aldeia dos 
Chãos, relativo ao ano letivo 2013/2014, aprovado em 
reunião de Câmara de 2014/10/02;

Deliberou transferir a verba de 1.565,69 € corres-
pondente aos encargos com a utilização da Sala de Con-
vívio desta Associação de Moradores para fornecimento 
de refeições aos alunos e crianças da Escola Básica de 
Aldeia dos Chãos no ano letivo 2014/2015.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: Livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba para os Agrupamentos de Escolas 
de Cercal do Alentejo, Prof. Arménio Lança e Santo 
André

A Câmara Municipal deliberou:
- atribuir os escalões e respetivas comparticipações 

(alimentação e verba para aquisição de livros e mate-
rial escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos da 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico constantes da lis-
tagem.

- reformar a deliberação de Câmara Municipal data-
da de 27/08/2015, relativa ao assunto em epígrafe, por 
motivo de alteração de escalão, de B para A.

- transferir, para os agrupamentos de escolas, as 
verbas para aquisição de livros e material escolar, desti-
nadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A 
e B, constantes nas listagens, a saber: Agrupamento de 
Cercal do Alentejo, 62,50 €; Agrupamento Prof. Armé-
nio Lança, 50 € e Agrupamento de Santo André, 187,50 
€, sendo o valor total de 300 €.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: Livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba – Agrupamento de Escolas de San-
tiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou:
- atribuir os escalões e respetivas comparticipações 

(alimentação e verba para aquisição de livros e material 
escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos das Es-
colas do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

- reformar as deliberações de Câmara Municipal 
datadas de 27/08/2015 e de 08/10/2015, relativas ao 
assunto em epígrafe.

- transferir, para os encarregados de educação das 
crianças e alunos carenciados – escalão A e B, do Agru-
pamento de Escolas de Santiago do Cacém, verbas des-
tinadas à aquisição de livros e material escolar, no valor 
total de 87,50 €.

Protocolo com a Casa do Povo de Abela para ce-
dência de instalações ao Jardim de Infância de Abela 
– Atualização para o ano letivo 2014/2015

A Câmara Municipal deliberou transferir para a Casa 
do Povo da Abela a verba de 3.208,59 € respeitante ao 
ano letivo 2014/2015.

Junta de Freguesia de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transfe-

rência de verba no valor de 2.000 € para a Junta de 
Freguesia de Santo André como apoio na organização 
da 21.ª Corrida da Lagoa de Santo André e 9.ª Cami-
nhada da Reserva Natural a realizar no dia 09 de julho 
de 2016.

Normas de participação para a “Santiagro 2016”
A Câmara Municipal deliberou aprovar as Normas 

de participação na “Santiagro” de 2016 e aprovar os se-
guintes valores das entradas na “Santiagro” 2016

a) Dia 26 de maio (5.ª-feira) – 2 € por unidade;
b) Dia 27 de maio (6.ª-feira) – 2 € por unidade;
c) Dia 28 de maio (Sábado) – 2 € por unidade;
d) Dia 29 de maio (Domingo) – 2 € por unidade;
e) Bilhete de entrada para 4 dias – 6 € por unidade;
f) Crianças com idades a partir dos 13 anos inclusi-

ve – 2 € por unidade.

18 de fevereiro 

Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos 
Urbanos, da tarifa variável de Águas Residuais e apli-
cação do consumo de água no 3.º escalão na fatura 
n.º 001/144190/2015 no valor de 241,84 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 20,66 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, a re-
dução de 68,91 € na tarifa variável de Águas Residuais 
e a redução de 66,16 € na tarifa variável da Água (sem 
IVA).

Transmissão do Direito de Superfície sobre o 
Lote 26 – Zona de Indústria Ligeira, Exp. III

A Câmara Municipal deliberou autorizar a empresa 
J. Vilhena Construções, Lda., a transmitir o direito de 
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superfície que incide sobre o lote 26, com a área de 774 
m², sito na ZIL, Exp. III em Vila Nova de Santo André, 
inscrito na matriz sob o artigo 4 586.º e descrito na 
CRCPCA sob a ficha n.º 003081/211096, da freguesia 
de Santo André, para o senhor João Paulo da Cruz Perei-
ra Silva, condicionada ao pagamento prévio dos valores 
em dívida ao Município, relativos a direito de superfície.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mes-
ma, na Secção de Aprovisionamento e Património.

Transmissão do Direito de Superfície sobre o 
Lote 36 – Zona de Indústria Ligeira, Exp. III, Vila Nova 
de Santo André

A Câmara Municipal deliberou:
- autorizar a empresa Cofisi – Indústria Ligeira, Lda., 

a transmitir o direito de superfície que incide sobre o 
lote 36, com a área de 1 440 m², sito na ZIL, Exp. III em 
Vila Nova de Santo André, descrito na CRCPCA sob a 
ficha n.º 003091/211096, da freguesia de Santo André, 
para a empresa, “Transportes Leonor e Paulo Gonçal-
ves”.

- alterar o objeto do direito de superfície de “Instala-
ção de Indústria de Carpintaria para a construção, fabri-
cação de mobiliário de cozinha e outros fins, comércio 
de mobiliário e materiais de construção” para “Comércio 
de Madeira, Cortiço e Materiais de Construção”.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mes-
ma, na Secção de Aprovisionamento e Património.

7.ª Maratona de BTT “Rota do Casqueiro”
A Câmara Municipal deliberou apoiar a realização 

da 7.ª Maratona de BTT “Rota do Casqueiro”, promovi-
da pela Associação “Os Kotas Bike Team” no dia 28 de 
fevereiro de 2016, através da isenção do pagamento de 
taxas relativas ao Licenciamento da Prova Desportiva no 
valor de 16,26 €.

25 de fevereiro

Relatório da Evolução Orçamental do Município.
A Câmara Municipal tomou conhecimento do Rela-

tório da Evolução orçamental do Município do 4.º tri-
mestre de 2015.

Concurso Público para a Construção das ETAR de 
Vale da Eira e Relvas Verdes – Abertura de Procedi-
mento por Concurso Público 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o novo orça-
mento no valor total 171.488,76 € e aprovar a abertura 
do procedimento por Concurso Público, com o preço 
base de 175.000 €, acrescido de IVA, (10.500 €), que 
perfaz um valor total de 185.500 €, o anúncio, progra-
ma de procedimento e caderno de encargos, e o seguin-
te júri, sendo constituído por três membros efetivos e 
dois suplentes, de entre os quais nomeado um Presi-
dente do Júri.

JÚRI DO PROCEDIMENTO
Presidente: Eng.º Rui Mateus
Membros Efetivos:

1.º – Eng.ª Cláudia Jorge, 2.º – Dra. Fátima Ramusga
Membros Suplentes:
1.º– Eng.º José Siborro, 2.º– Dra. Maria Guilhermina 

Vicente
Deliberou aprovar a delegação de competências no 

júri do procedimento para resposta aos pedidos de es-
clarecimentos solicitados pelos interessados no âmbito 
do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos.

Transmissão do Direito de Superfície sobre o 
Lote 36 – Zona de Indústria Ligeira, Exp. III, Vila Nova 
de Santo André.

A Câmara Municipal deliberou:
- revogar a deliberação camarária de 18/02/2016.
- autorizar a empresa Cofisi – Indústria Ligeira, Lda., 

a transmitir o direito de superfície que incide sobre o 
lote 36, com a área de 1 440 m², sito na ZIL, Exp. III em 
Vila Nova de Santo André, descrito na CRCPCA sob a 
ficha n.º 003091/211096, da freguesia de Santo André, 
para a “Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL”.

- alterar o objeto do direito de superfície de “Instala-
ção de Indústria de Carpintaria para a construção, fabri-
cação de mobiliário de cozinha e outros fins”, comércio 
de mobiliário e materiais de construção” para “Comércio 
de Madeira, Cortiça e Materiais de Construção”.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mes-
ma, na Secção de Aprovisionamento e Património.

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola EB de Santa Cruz

A Câmara Municipal deliberou apoiar a “Noite de Fa-
dos”, que se irá realizar na Sala de Convívio 3 de maio 
em Santa Cruz no dia 04 de março de 2016, promovida 
pela Associação de Pais, através da isenção do paga-
mento de taxas relativas ao licenciamento de ruído e 
de recinto de diversão provisória no valor de 27,40 €.

Pedido de redução da tarifa variável de Resí-
duos Urbanos e de Águas Residuais e aplicação 
do consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 
001/155143/2015 no valor de 320,51 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 26,04 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 87 
€ na tarifa variável de Águas Residuais e a redução de 
81,26 € na tarifa variável da Água (sem IVA)

Cedência de Habitação.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

por arrendamento, do prédio urbano, destinado a 
habitação, sito em Praceta dos Bombeiros Voluntá-
rios, em Santiago do Cacém, correspondente à fra-
ção “A”, r/c esquerdo, do Bloco C, inscrito na matriz 
sob o artigo 2 710.º, da União das Freguesias de San-
tiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu, con-
celho de Santiago do Cacém, com início reportado a 
5 de fevereiro de 2016 e pelo prazo de seis meses, à 
Senhora Rita Gomes de Oliveira.

Deliberou também aprovar a Minuta do Contrato de 
Arrendamento.

Venda da Parcela de Terreno para anexar ao Lote 
63 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol

A Câmara Municipal deliberou:
- vender a Maria Arminda Gonçalves Martins Fialho 

de Almeida uma parcela de terreno identificada por 
lote n.º 63-A, sita no Bairro Pôr do Sol, em Vila Nova de 
Santo André, com a área de 45 m², inscrita na matriz 
sob o artigo 5310.º, e descrita na Conservatória do Re-
gisto Civil, Predial, Comercial e Automóvel de Santiago 
do Cacém sob a ficha n.º 4782/20151130, destinada 
a anexar ao prédio sito no lote n.º 63 do Loteamento 
Municipal do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo 
André, inscrito na matriz sob o artigo 4408.º, e des-
crita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comer-
cial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 
1728/19921104. 

- atribuir à parcela de terreno o valor para venda de 
1.598,40 €.

- que o pagamento seja efetuado na data da celebra-
ção da escritura de compra.

- que fique a constar da escritura de compra e ven-
da, uma cláusula do teor seguinte: caso se venha a ve-
rificar a existência de alguma infraestrutura no subsolo 
da parcela a alienar, e que de futuro seja necessário 
intervir na mesma, colocando em causa a integridade 
da construção, o Município compromete-se a promover 
a sua deslocalização para o exterior do lote, suportando 
os respetivos encargos.

Venda da Parcela de Terreno para anexar ao Lote 
64 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol. 

A Câmara Municipal deliberou:
- vender a Cláudia Marisa Ranhel Maroco da Silva uma 

parcela de terreno identificada por lote n.º 64-A, sita no 
Bairro Pôr do Sol, em Vila Nova de Santo André, com a 
área de 45 m², inscrita na matriz sob o artigo 5311.º, e 
descrita na Conservatória do Registo Civil, Predial, Comer-
cial e Automóvel de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 
4783/20151130, destinada a anexar ao prédio sito no 
lote n.º 64 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol 
em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 
artigo 4385.º, e descrito na Conservatória do Registo Civil, 
Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém sob 
a ficha n.º 1729/19921104. 

- atribuir à parcela de terreno o valor para venda de 
1.598,40€.

- que o pagamento seja efetuado na data da celebra-
ção da escritura de compra.

- que fique a constar da escritura de compra e ven-
da, uma cláusula do teor seguinte: caso se venha a ve-
rificar a existência de alguma infraestrutura no subsolo 
da parcela a alienar, e que de futuro seja necessário 
intervir na mesma, colocando em causa a integridade 
da construção, o Município compromete-se a promover 
a sua deslocalização para o exterior do lote, suportando 
os respetivos encargos.

Valor de ingresso para a peça de teatro O Desejo 
Macheth

A Câmara Municipal deliberou aprovar o valor único 
de três euros e cinquenta cêntimos por ingresso.

Agrupamento de Escolas de Santo André
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência 

de verba no valor de 1.046,54 € referentes a 400 refei-
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ções, servidas pelo Agrupamento de Escolas de Santo An-
dré aos alunos e professores participantes no Corta Mato 
Escolar Concelhio, realizado no dia 13 de janeiro de 2016.

03 de março

Comissão Organizadora das Comemorações do 
Dia Internacional da Mulher 2016

A Câmara Municipal tomou conhecimento do 
programa constante da informação; aprovou a com-
participação nas despesas inerentes à realização das 
iniciativas previstas, cujo valor se estima em 1.500€; 
e aprovou a prestação de apoio logístico à iniciativa, 
nomeadamente: apoio com abertura e funcionamento 
do Auditório Municipal António Chainho; reportagem 
fotográfica e cedência de transporte. 

Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos 
Urbanos e tarifa Variável de água Residuais e aplica-
ção do consumo de água no 3.º escalão na fatura n.º 
001/149322/2015 no valor de 557,30 € e da fatura 
n.º 001/124492/2015 no valor de 148,74 €.

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redu-
ção de 13,98 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 
42,19 € na tarifa variável de Águas Residuais, e a re-
dução de 30,71 € na tarifa variável da Água (sem IVA), 
fatura n.º 001/124492/2015.

Deliberou também autorizar a redução de 49,79 
€ na tarifa variável de Resíduos Urbanos,170,24 € 
na tarifa variável de Águas Residuais, e a redução de 
171,83 € na tarifa variável da Água (sem IVA), fatura n.º 
001/149322/2015.

Transmissão do Lote 7 do Loteamento Municipal 
de Zona de Atividades Mistas – Sul, em Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal deliberou autorizar o senhor 
Fernando José Nunes Pereira a transmitir o lote n.º 7, 
sito no Loteamento Municipal da ZAM – Sul, em Santia-
go do Cacém, descrito na Conservatória do Registo Civil, 
Predial, Comercial e Automóvel de Santiago do Cacém, 
sob a ficha n.º 1769/19960301, da freguesia de Santia-
go do Cacém (extinta) e inscrito na matriz sob o artigo 
3 543.º, da União das Freguesias de Santiago do Cacém 
Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, para Transmissão 
Sado – Reparação de Caixas de Velocidades, Unipessoal, 
Lda., para exercer a atividade de Comércio e Serviços.

Deliberou também manter a reserva de propriedade 
a favor do Município, até ao cumprimento integral das 
obrigações pelo adquirente.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias, 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mesma 
na Secção de Aprovisionamento e Património.

Associação de Cultura e Recreio dos Moradores 
de Vale das Éguas 

A Câmara Municipal deliberou que se apoie a Asso-
ciação através da ratificação do ato administrativo de 
isenção do pagamento das taxas referentes às licenças 
de ruído e de recinto de diversão provisória para a re-
alização de um baile no dia 19 de fevereiro de 2016, 

no valor total de 27,40 €, emitido por despacho do Sr. 
Presidente no dia 15 de fevereiro de 2016.

Deliberou também que se apoie a Associação atra-
vés da isenção do pagamento das taxas referentes às li-
cenças de ruído e de recinto de diversão provisória para 
a realização de bailes, nos dias 4 de março, 2 de abril, 
7 de maio, 3 e 4 de junho, 10 e 11 de setembro, 1 de 
outubro, 5 de novembro e 3 de dezembro de 2016, no 
valor total de 274 €.

Associação de Moradores “Os Amigos das Cati-
farras” 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da isen-
ção de pagamento de taxas urbanísticas, no valor de 
197,21 €.

Transmissão do Direito de Superfície do Lote 35 
do Loteamento Municipal de Abela

A Câmara Municipal deliberou autorizar a Senhora 
Maria Antónia Candeias, a transmitir o direito de su-
perfície que incide sobre o lote n.º 35, com a área de 
616,25 m², sito no Loteamento Municipal de Abela, ins-
crito na matriz sob o artigo 1001.º e descrito na C.R.P 
sob a ficha n.º 00020 da freguesia de Abela, para o Se-
nhor Frutuoso da Palma Ramos.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mesma, 
na Secção de Aprovisionamento e Património.

Coral do Clube Galp Energia
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferência 

de uma verba no valor de 1.000 € para o Clube Galp Ener-
gia destinado ao Coral do Clube Galp Energia, para apoiar 
a realização do Concerto de Natal de dois mil e quinze.

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria
A Câmara Municipal deliberou proceder a uma 

transferência de verba no valor de 500 € para a Paró-
quia de Santa Maria como forma de apoio à realização 
da festa de verão a promover nos dias 1 e 2 de julho de 
2016, em parceria com o Jornal O Leme.

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral 
(Cimal)

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-
cia de verba para a CIMAL, no valor de 5.000 €, para 
fazer face aos custos da organização da 34ª Volta ao 
Alentejo, em Ciclismo.

Doação de documentação ao Município de San-
tiago do Cacém 

A Câmara Municipal deliberou aceitar e agradecer 
a doação do conjunto documental, o qual irá integrar 
os fundos documentais do Conselheiro Correia e Lança, 
Família Hidalgo Vilhena e a 

Coleção fotográfica José Benedito Hidalgo Vilhena.

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência 
da banca n.º 18 – Nave 2 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, para ocupação mensal, à senhora 
Carla Cristina da Silva Cavaco Nunes, contribuinte n.º 203 

89 281, para desenvolvimento da atividade económica de 
comércio de produtos alimentares. 

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou autorizar a cedência 
da banca n.º 15 – Nave 1 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André, para ocupação mensal, ao senhor 
Ricardo Jorge Gaspar Ferreira, contribuinte n.º 225 990 
253, para desenvolvimento da atividade económica de 
comércio de produtos alimentares. 

Cedência de bancas no Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André  

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 
da banca n.º 12 da nave 2 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André à senhora Dora Margarida Santana 
Cavaco, para ocupação mensal, para venda de produtos 
de artesanato.

Tomou conhecimento da alteração temporal da 
utilização da banca 13 da nave 2, a qual foi atribuída à 
senhora Dora Margarida Santana Cavaco, em reunião de 
Câmara de 24/07/2014, com utilização diária, e que pas-
sará a ser utilizada pela mesma com periocidade mensal.

Hasta Pública para Alienação de Madeira de Eu-
calipto

A Câmara Municipal deliberou aprovar a realização 
de procedimento por hasta pública para alienação de 
madeira de eucalipto, propriedade do Município de San-
tiago do Cacém e as condições da hasta pública.

Deliberou efetuar a hasta pública na reunião da Câ-
mara Municipal do dia 07 de abril de 2016, pelas 11h30.

Hasta Pública para Alienação de Madeira de Pi-
nheiro Bravo

A Câmara Municipal deliberou aprovar a realização 
de procedimento por hasta pública para alienação de 
madeira de pinheiro bravo, propriedade do Município 
de Santiago do Cacém e as condições da hasta pública.

Deliberou efetuar a hasta pública na reunião da 
Câmara Municipal do dia 07 de abril de 2016, pelas 
11h45.

10 de março

Associação Serviços Sociais, Culturais e Despor-
tivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho 
de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-
cia de verba de 98.706,82 € para a Associação Serviços 
Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das 
Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém.

Associação Cultural Amigos de Alvalade
A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-

cia de uma verba de 100 € para a Associação Cultural 
Amigos de Alvalade. 

Apresentação de proposta de prestação de servi-
ço analíticos à INNOLIVA  
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A Câmara Municipal deliberou aprovar a apresen-
tação de proposta de prestação de serviços à INNOLI-
VA – Lagar do Carapetal, conforme informação n.º 019/
DSIQ/2016.

Deliberou aprovar a venda dos ensaios a contratar a 
Laboratório Exterior Acreditado, para viabilizar a pres-
tação do serviço à empresa INNOLIVA, ao mesmo preço 
que estes sejam faturados ao Município de Santiago do 
Cacém.

Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos 
Urbanos, aplicação do consumo de água no 3.º esca-
lão e pagamento faseado após redução na fatura n.º 
001/13710/2016 no valor de 1.283,17 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução 
de 150,47 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e re-
dução de 578,55 € na tarifa variável da Água (sem IVA).

Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos 
Urbanos, da tarifa variável de Águas Residuais e apli-
cação do consumo de água no 3.º escalão na fatura 
n.º 001/135461/2015 no valor de 1.180,95 €

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redução de 
97,46 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos e redução 
de 342,85 € na tarifa variável da Águas Residuais e a 
redução de 364,17 € na tarifa variável da Água (sem IVA).

Valor de ingresso para concerto EM TOM DE 
FADO

A Câmara Municipal deliberou aprovar o valor único 
de cinco euros por ingresso.

Transportes Escolares 2015/2016 – Anulação do 
Circuito Especial n.º 49

A Câmara Municipal deliberou anular o Circui-
to Especial n.º 49 (1 aluno) com o percurso Ermidas-       
-Sado – Alvalade (paragem do autocarro) e volta, numa 
distância total de 40 km/dia.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: Livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba – Agrupamento de Escolas de San-
tiago do Cacém 

A Câmara Municipal deliberou
- atribuir os escalões e respetivas comparticipações 

(alimentação e verba para aquisição de material escolar) 
às crianças do Pré-Escolar.

- reformar a deliberação de Câmara Municipal data-
da de 27/08/2015, relativa ao assunto em epígrafe, por 
motivo de alteração de escalão, de B para A.

- transferir para os encarregados de educação das 
crianças carenciadas – escalão A, do Agrupamento de Es-
colas de Santiago do Cacém, verbas destinadas à aquisição 
de material escolar, no valor total de 62,50 €.

Ação Social Escolar 2015/2016 – Auxílios Econó-
micos: Livros e material escolar – Atribuição e trans-
ferência de verba para os Agrupamentos de Escolas 
Prof. Arménio Lança e Santo André

A Câmara Municipal deliberou:
- atribuir os escalões e respetivas comparticipações 

(alimentação e verba para aquisição de livros e mate-
rial escolar) às crianças do Pré-Escolar e aos alunos da 

Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, constantes da 
listagem.

- reformar as deliberações de Câmara Municipal 
datadas de 27/08/2015 e de 07/01/2016, relativas ao 
assunto em epígrafe.

- transferir, para os agrupamentos de escolas, as 
verbas para aquisição de livros e material escolar, des-
tinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão 
A e B, constantes nas listagens, a saber: Agrupamento 
Prof. Arménio Lança, 62,50 € e Agrupamento de Santo 
André, 112,50 €, sendo o valor total de 175 €.

Resinagem de Pinheiros 2016.
A Câmara Municipal deliberou aprovar a realização 

de procedimento por hasta pública para alienação da 
resina de pinheiros, propriedade do Município e as con-
dições da hasta pública.

Deliberou também efetuar a hasta pública na reu-
nião de Câmara Municipal do dia 31 de março de 2016, 
pelas 11h15.

Parecer prévio vinculativo de aquisição de ser-
viços para conservação e manutenção de espaços 
verdes

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 
favorável à aquisição de serviços de conservação e ma-
nutenção de espaços verdes, no loteamento do Calisto/
Monte Queimado, e no parque urbano da Quinta do Cha-
fariz, ambos em Santiago do Cacém, pelo período de um 
ano, com a possibilidade de renovação por iguais perío-
dos, até ao máximo de três anos.

Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de 
Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-
cia de uma verba no valor total de 2.368,34 € referente 
ao custo de seguros de viaturas da Associação Humani-
tária de Bombeiros Mistos de Santiago do Cacém.

17 de março 

Sessão Extraordinária de Assembleia Municipal 
– Requerimento

A Câmara Municipal deliberou requerer à Senhora 
Presidente da Assembleia Municipal de Santiago do Ca-
cém a convocação de uma Sessão Extraordinária da As-
sembleia Municipal, com vista à apreciação da seguinte 
proposta da Câmara Municipal:

- Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investi-
mento dois mil e dezasseis / dois mil e dezanove.

Conclusão da Requalificação Urbana dos Bairros 
da Atalaia, Azul e Pôr do Sol – Libertação parcial de 
Garantias 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a liber-
tação de 60 % do valor da garantia bancária da obra, 
correspondendo a 17.978,84 €, ficando ainda retidos 
11.985,89 €, do total da garantia bancária que era de 
29.964,73 €.

Conclusão da Requalificação dos Eixos Urbanos e 
Estruturantes – Libertação parcial de garantias

A Câmara Municipal deliberou aprovar a libertação 
de 60 % do valor da garantia bancária da obra, corres-
pondendo a 4.833,89 €, ficando ainda retidos 3.222,59 
€, do total da garantia bancária que era de 8.056,48 €.

Rede Ciclável de Vila Nova de Santo André – Li-
bertação parcial de garantias

A Câmara Municipal deliberou aprovar a liberta-
ção de 15 % do valor da garantia bancária da obra, 
correspondendo a 7.145,46 €, ficando ainda retidas 
4.763,63 €, tendo anteriormente já sido libertados 
35.727,26 € do total da garantia bancária que era de 
47.636,34 €.

Concurso Público para a Construção da Rede Pe-
dociclável da Aldeia até ao Mar – Adjudicação

A Câmara Municipal deliberou aprovar a adjudica-
ção da obra em referência à empresa J.J.R. & Filhos, S. 
A., pelo valor de 858.300,04 €, acrescido de IVA no va-
lor de 51.498 €, totalizando 909.798,04 €, conforme 
proposta apresentada.

Deliberou aprovar o conteúdo do relatório final e 
todas as propostas nele mencionadas.

Cedência do Campo de Futebol Municipal de Al-
valade

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 
do Campo de Futebol Municipal de Alvalade, a título 
gratuito, ao Futebol Clube Alvaladense, com vista à 
prossecução dos seus objetivos estatutários.

Deliberou aprovar a Minuta do Contrato de Como-
dato.

Cedência do Campo de Futebol Alternativo de 
Vila Nova de Santo André.

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 
do Campo de Futebol Alternativo de Vila Nova de Santo 
André, a título gratuito, ao Estrela de Santo André – As-
sociação de Cultura, Recreio e Desporto, com vista à 
prossecução dos seus objetivos estatutários.

Deliberou aprovar a Minuta do Contrato de Como-
dato.

Transmissão do Direito de Superfície sobre o 
lote n.º 6 da Zona de Indústria Ligeira, Exp. III.

A Câmara Municipal deliberou autorizar o senhor 
Mário Custódio Gonçalves, a transmitir o direito de su-
perfície que incide sobre o lote 6, com a área de 990 m², 
sito na ZIL, Exp. III em Vila Nova de Santo André, inscrito 
na matriz sob o artigo 4 613.º e descrito na CRCPCA de 
Santiago do Cacém sob a ficha n.º 003061/211096, da 
freguesia de Santo André, para a senhora Ana Patricia 
Marques Gonçalves.

Deve o requerente apresentar, no prazo de 30 dias 
após a celebração da respetiva escritura, cópia da mes-
ma, na Secção de Aprovisionamento e Património.

Pedido de redução da tarifa variável de Resíduos 
Urbanos de Águas Residuais e aplicação do consumo 
de água no 3.º escalão na fatura n.º 001/1128/2016 
no valor de 323,59 €.

A Câmara Municipal deliberou autorizar a redu-
ção de 25,92 € na tarifa variável de Resíduos Urbanos, 
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89,25 € na tarifa variável de Águas Residuais e 88,68 € 
na tarifa variável da Água (sem IVA).

Ação Social Escolar 2015/2016 – Suplemento 
Alimentar – Agrupamento de Escolas Prof. Arménio 
Lança

A Câmara Municipal deliberou atribuir suplemento 
alimentar (lanche) a crianças e alunos do Pré-Escolar e 
1.º Ciclo, com manifestas carências alimentares resul-
tantes de situações sociais e económicas complexas e 
disfuncionais.

Deliberou transferir para o Agrupamento de Escolas 
Professor Arménio Lança, uma verba destinada ao suple-
mento alimentar (lanche), no valor de 1.000 €.

Ação Social Escolar – Fornecimento de refeições: 
Protocolo de Colaboração com a Associação de Apoio e 
Desenvolvimento Integrado de Ermidas-Sado 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de 
Protocolo de Colaboração a estabelecer entre o Municí-
pio e a Associação de Apoio e Desenvolvimento Integra-
do de Ermidas-Sado para fornecimento de refeições aos 
alunos da Escola Básica de Ermidas-Sado.

Alteração da cláusula n.º 9 do contrato de depó-
sito temporário do acervo documental denominado 
Conselheiro Correia Lança, entre o Município de San-
tiago do Cacém e D. Maria Filomena Marçal Correia 
e Lança

A Câmara Municipal deliberou aceitação da proposta 
de alteração da cláusula n.º 9 do contrato de depósito 
temporário do acervo documental Conselheiro Correio e 
Lança que passa a ter a seguinte redação:

9.ª Cláusula
1. O presente contrato de depósito vigora pelo 

período de quinze anos, a partir da data da sua as-
sinatura, sendo renovável automaticamente por igual 
período.

2. Excetuam-se do prazo indicado no número an-
terior as peças “Espadim de corte português” e “estojo” 
com charuteira e cigarreira de prata”, cujo depósito vi-
gora pelo prazo de três anos, a partir da data da sua 
assinatura, sendo renovável automaticamente por igual 
período.

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 
da banca n.º 22 da nave 1 do Mercado Municipal de 
Vila Nova de Santo André à senhora Anna Plechowicz 
Pedro, para ocupação mensal, para venda de produtos 
alimentares biológicos.

Cedência de banca no Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André

A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 
da banca n.º 1 da nave 2 do Mercado Municipal de Vila 
Nova de Santo André à senhora Ana Cristina Pires Correia 
Gomes, para ocupação mensal, para venda de produtos 
alimentares, nomeadamente bolachas.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios de Santo André

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-

cia de uma verba no valor total de 2.963,87 € referente 
ao custo de seguros de viaturas da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Santo André.

24 de março

Parecer prévio vinculativo para aquisição de ser-
viços de consultoria na área da modernização admi-
nistrativa

A Câmara Municipal deliberou emitir parecer prévio 
favorável à aquisição de serviços de consultoria na área 
da modernização administrativa.

Vitória Futebol Clube Ermidense
A Câmara Municipal deliberou apoiar a realização de 

um baile, promovido pelo Vitória Futebol Clube Ermiden-
se na sede do clube a realizar no dia 26 de março de 
2016, das 21h às 04h, através da isenção do pagamento 
de taxas relativas ao licenciamento das taxas de ruído 
e das taxas de diversão provisória no valor de 27,40 €.

Declaração de Caducidade de atos administrati-
vos de licenciamento no âmbito do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação 

A Câmara Municipal deliberou aprovar o projeto de 
decisão de declaração de caducidade dos licenciamentos 
referentes aos processos identificados, em referência, 
concedendo-se um prazo de 10 dias para audiência prévia.

Cedência de Casa de Função
A Câmara Municipal deliberou aprovar a cedência 

por arrendamento, do prédio urbano, destinado a ha-
bitação, sito em Loteamento Municipal das Panteras, 
em Vila Nova de Santo André, correspondente à fração 
“AI”, 1.º Andar Frente, do Lote n.º 1, inscrito na ma-
triz sob o artigo 5 910.º, e descrito na Conservató-
ria do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 
03509/190500, da freguesia de Santo André, concelho 
de Santiago do Cacém, à senhora Maria Helena Chaves 
Simões, a exercer funções de Assistente Técnica, na 
EPEI do Roncão.

Deliberou aprovar a Minuta do Contrato de Arrenda-
mento, que se apresenta, com a renda mensal de 68,31 €.

Transportes Escolares 2015/2016 – União das 
Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São 
Bartolomeu da Serra: preço/quilómetro para assegu-
rar o circuito especial n.º 46 

A Câmara Municipal deliberou considerar o preço ao 
quilómetro de 0,50 € para o transporte escolar – na mo-
dalidade de circuito especial, assegurado pela União das 
Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Barto-
lomeu da Serra, no presente ano letivo.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Pia-
get do Litoral Alentejano – Curso de Técnico Superior 
Profissional de Assessoria e Gestão Administrativa 
– Protocolo de Colaboração para Formação de 1 For-
mando em Contexto de Trabalho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de 
protocolo.

Escola Tecnológica do Litoral Alentejano – Curso 
de Técnico Superior Profissional de Logística - Proto-
colo de Colaboração para Formação de 1 Formando 
em Contexto de Trabalho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de 
protocolo.

Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Pia-
get do Litoral Alentejano – Curso de Técnico Superior 
Profissional de Gestão Comercial e Marketing – Pro-
tocolo de Colaboração para Formação de 1 Formando 
em Contexto de Trabalho 

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de 
protocolo.

Doação de 4 números da publicação O TIJOLO, 
por Beatriz Gonçalves Campos Nunes

A Câmara Municipal deliberou aceitar e agradecer 
a doação.

Responsabilidade civil, indemnização por danos
A Câmara Municipal deliberou indemnizar a empre-

sa Cofragens Rodrigues, Lda., no montante de 2.386,96 
€, valor este inerente ao Orçamento de reparação dos 
danos causados decorrentes da queda de árvores per-
tencente ao património arbóreo do município, sobre a 
viatura com a matrícula 51-97-SM.

31 de março 

Oferta de obra de arte da autoria de André Banha 
Observatório da Espera, da Luz e do Tempo #2

A Câmara Municipal deliberou aceitar e agradecer ao 
artista André Banha a oferta de uma obra de arte desig-
nada por Observatório da Espera, da Luz e do Tempo #2.

Doação de parcela de terreno destinada ao alar-
gamento e qualificação da EM 550 / Estrada das Ru-
ínas de Miróbriga

A Câmara Municipal deliberou aceitar a doação a efe-
tuar por João Pedro Rocha Mourato Brito, de uma parcela 
de terreno com a área de 14,68 m2, a desanexar do prédio 
rústico inscrito na matriz cadastral da freguesia da União 
das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bar-
tolomeu da Serra, sob o artigo 32.º Secção T, descrito na 
Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Auto-
móveis de Santiago do Cacém, sob o n.º 1701/19951130, 
destinada a integrar o domínio público municipal, no âmbi-
to do alargamento e qualificação da EM 550.

Deliberou que à referida parcela seja atribuído o va-
lor de 2,75 €, conforme consta na decisão do Ministério 
Público.

Venda de parcela de terreno para anexar ao Lote 
64 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol

A Câmara Municipal deliberou alterar o ponto três 
da deliberação da Câmara Municipal de 25 de fevereiro 
de 2016, por forma a autorizar a adquirente da parcela 
de terreno a efetuar o pagamento do preço da mesma 
em seis prestações mensais, no montante de 266,40 € 
cada, devendo a primeira ser paga com a celebração da 
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escritura e as restantes até ao final dos meses imediata-
mente sucessivos à mesma.

Deliberou que, pelo atraso no pagamento de qualquer 
prestação, se vençam juros de mora à taxa legal em vigor.

Venda de parcela de terreno para anexar ao Lote 
63 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol

A Câmara Municipal deliberou alterar o ponto três 
da deliberação da Câmara Municipal de 25 de fevereiro 
de 2016, por forma a autorizar a adquirente da parcela 
de terreno a efetuar o pagamento do preço da mesma 
em seis prestações mensais, no montante de 266,40 € 
cada, devendo a primeira ser paga com a celebração da 
escritura e as restantes até ao final dos meses imediata-
mente sucessivos à mesma.

Deliberou que, pelo atraso no pagamento de qualquer 
prestação, se vençam juros de mora à taxa legal em vigor.

Bolsas de Estudo 2015/2016 – Aprovação das lis-
tas definitivas das Renovações

A Câmara Municipal deliberou aprovar as Listas 
Definitivas das Renovações das Bolsas de Estudo para 
o ano letivo 2015/2016 que se anexam, num total de 
18 bolsas de estudo no valor mensal de 130 € cada, 
para o período de outubro de 2015 a julho de 2016, a 
que corresponde o valor total a cabimentar de 23.400 
€, devendo as bolsas ser liquidadas mensalmente e as 
primeiras mensalidades pagas até ao último dia do mês 
seguinte ao da afixação das listas definitivas.

Bolsas de Estudo 2015/2016 – Aumento do nú-
mero de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas

A Câmara Municipal deliberou aumentar o número 
de bolsas de estudo destinadas às primeiras candidatu-
ras de 13 (treze) para 17 (dezassete).

Acordo de Colaboração entre o Município e o Agru-
pamento de Escolas de Cercal do Alentejo para o fun-
cionamento da Escola Básica n.º 1 de Cercal do Alente-
jo e fornecimento de refeições escolares aos alunos do 
3.º e 4.º ano desta Escola Básica

A Câmara Municipal deliberou aprovar a minuta de 
Acordo de Colaboração a estabelecer entre o Município e 
o Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo para o 
funcionamento da Escola Básica n.º 1 de Cercal do Alen-
tejo e fornecimento de refeições escolares aos alunos do 
3.º e 4.º ano da Escola Básica n.º 1 de Cercal do Alentejo.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntá-
rios do Cercal do Alentejo

A Câmara Municipal deliberou aprovar a transferên-
cia de uma verba no valor total de 3.054,57 € referente 
ao custo de seguros de viaturas da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo.

Santiagro 2016 – Fornecimento de Bebidas aos 
Restaurantes e Bares.

A Câmara Municipal deliberou efetuar procedimen-
to por hasta pública no dia 14 de abril de 2016, na Sala 
da Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo, para con-

cessão de contrato de exclusividade de fornecimento de 
bebidas (cervejas, águas e sumos) a restaurantes e ba-
res presentes no espaço e durante o período em que de-
corre a XXIX Santiagro – Feira Agropecuária e do Cavalo.

Deliberou também aprovar as condições da hasta 
pública constantes em documento da presente propos-
ta de agenda.

Resinagem de Pinheiros 2016 – Hasta Pública
A Câmara Municipal deliberou adjudicar ao empre-

sário Jorge da Costa Lameiro a resinagem dos pinheiros 
do Pinhal do Concelho, de aproximadamente de 8.000 
incisões, e a resinagem dos pinheiros no Parque Indus-
trial de Vila Nova de Santo André, de aproximadamente 
5.000 incisões, por 0,60 € por incisão acrescido de IVA 
à taxa legal e nas restantes condições da hasta pública.

Hasta pública para alienação de 8 garagens do 
Lote 2 do Loteamento Municipal da Avenida de Sines 
junto ao Bairro do Liceu em Vila Nova de Santo André.

A Câmara Municipal deliberou adjudicar: a Fracção B 
ao Senhor Hermenegildo Pereira, pelo valor de 10.250 €; 
a Fração C ao Senhor José Almeida, pelo valor de 10.250 
€; a Fração D ao Senhor Isidro Fusco, pelo valor 9.750 €; a 
Fração E ao Senhor João Telo, pelo valor 9.000 €; a Fração 
F ao Senhor Pedro Pereira, pelo valor 9.000€; a Fração G ao 
Senhor José Francisco Rocha, pelo valor 10.500 €; a Fração 
H ao Senhor Dagoberto Cardoso, pelo valor 10.000€ e a 
Fração I o Senhor José Malveiro, pelo valor 10.500 €.

RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES DAS 
REUNIÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
(20 de fevereiro a 11 de dezembro de 2015)

Ordem do Dia
20 de fevereiro

Eleição de um presidente de Junta de Freguesia 
(efetivo) e um suplente, para o XXII Congresso da As-
sociação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP)

Deliberou aprovar, por maioria, a eleição de Jaime 
António Pires de Cáceres, Presidente da Junta de Fre-
guesia de Santo André, como efetivo, e Carlos Jorge 
Canário Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de 
Ermidas-Sado, como suplente. 

Designação de um cidadão para a CPCJ de San-
tiago do Cacém

Deliberou aprovar, por maioria, a designação da 
cidadã Maria José Estevens Rocha, com a profissão de 
secretária de direção, natural de Beja e residente em 
Santiago do Cacém, para a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Santiago do Cacém. 

Pareceres sobre a criação de freguesias no Muni-
cípio de Santiago do Cacém

Deliberou aprovar, por maioria, dar pareceres fa-
voráveis sobre a criação de freguesias no Município de 
Santiago do Cacém:

a) Projeto de Lei n.º 711/XII – Criação da Freguesia 
de São Domingos;

b) Projeto de Lei n.º 720/XII – Criação da Freguesia 
de Vale de Água;

c) Projeto de Lei n.º 712/XII – Criação da Freguesia 
de Santa Cruz;

d) Projeto de Lei n.º 716/XII – Criação da Freguesia 
de São Bartolomeu da Serra;

e) Projeto de Lei n.º 721/XII – Criação da Freguesia 
de Santiago do Cacém.

Parceria entre a Assembleia Municipal de Santiago 
do Cacém e o Movimento Democrático de Mulheres, no 
quadro do projeto “As mulheres no / e pelo Poder Local 
Democrático”

Deliberou aprovar, por unanimidade, a parceria en-
tre a Assembleia Municipal e o Movimento Democrático 
das Mulheres – MDM para concretização do projeto “As 
mulheres no / e pelo Poder Local Democrático”, a de-
senvolver no Município de Santiago do Cacém.

Propostas da Câmara Municipal

a) Apoio às freguesias do Município
Deliberou aprovar, por maioria, os apoios às fre-

guesias a atribuir em 2015, no quadro da promoção e 
salvaguarda articulada dos interesses próprios das po-
pulações.

b) Regulamento do Cartão Municipal Sénior
Deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta de 

regulamento do Cartão Municipal Sénior.

c) Regulamento de trânsito da cidade de Santia-
go do Cacém
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Deliberou aprovar, por maioria, o regulamento de 
trânsito da cidade de Santiago do Cacém.

d) Alteração à Postura de Trânsito de Abela
Deliberou aprovar, por maioria, as seguintes altera-

ções à Postura de Trânsito de Abela:
“Rua Nova / Rua do Barranco – Passa a ser permitida 

a circulação nos dois sentidos.”

e) Alteração à Postura de Trânsito de Alvalade
Deliberou aprovar, por maioria, as seguintes altera-

ções à Postura de Trânsito de Alvalade: 
“…Largo Francisco José Morais:
É proibido o estacionamento no sentido poente-

-nascente, entre a rua José Afonso e o Largo Francisco 
José, exceto o tempo indispensável para efetuar cargas 
e descargas.

Av.ª General Humberto Delgado: 
É proibido o estacionamento no sentido poente-

-nascente, entre a Rua Dr.ª Gabriela Pascoal Fernandes 
e a Rua Cataria Eufémia, exceto o tempo indispensável 
para efetuar cargas e descargas. 

Estacionamento condicionado para cargas e descar-
gas, nos dias úteis das 8 às 19 horas, junto do n.º 73, 
no parque de estacionamento sito a nascente da Rua 
José Afonso.”

f) Alteração à Postura de Trânsito da vila de Cer-
cal do Alentejo

Deliberou aprovar, por maioria, as seguintes alte-
rações ao regulamento de trânsito de vila de Cercal do 
Alentejo:

“…Artigo 7.º 
7 – Rua 25 de Abril: é proibido o estacionamento 

entre o n.º 2 e o n.º 8, exceto o tempo indispensável 
para efetuar cargas e descargas.

12 – Largo dos Caeiros: é proibido o estacionamen-
to entre o n.º 78 e o n.º 84, exceto o tempo indispensá-
vel para efetuar cargas e descargas.

15 – Rua do Cerco da Ordem: é proibido o estacio-
namento no lado poente do arruamento entre o n.º 24 
e o n.º 56”.

g) Alteração à Postura de Trânsito de Vila Nova 
de Santo André

Deliberou aprovar, por maioria, as seguintes altera-
ções à Postura de Trânsito de Vila Nova de Santo André:

“…Rua da Liberdade: trânsito proibido no sentido 
poente-nascente, após a confluência com a Rua Hercu-
lano Saraiva.

Rua Herculano Saraiva: proibido voltar à esquerda 
para a Rua da Liberdade.

Rua do Rosmaninho: trânsito proibido no sentido 
poente-nascente, após a confluência com a Rua das 
Amendoeiras e Rua da Alfazema.

Rua das Amendoeiras: proibido voltar à esquerda 
para a Rua do Rosmaninho.

Rua do Norte: um lugar para deficientes junto ao 
Passeio dos Rosais.

Rua do Mar: um lugar para deficientes junto ao Blo-
co 1.1.

Rua dos Caniços: um lugar para deficientes no parque 
de estacionamento junto à Escola Básica n.º 4.”.

Atividade Autárquica
Tomou conhecimento da informação sobre a ativi-

dade da Câmara Municipal nos meses de outubro, no-
vembro e dezembro de 2014.

30 de abril 

Propostas da Câmara Municipal

a) Prestação de Contas 2014
Deliberou aprovar, por maioria, os Documentos de 

Prestação de Contas (Balanço, Demonstração de Resul-
tados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às De-
monstrações Financeiras e Relatório de Gestão relativos 
a 2014, elaborados nos termos previstos no Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em 
anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro.

Excluem-se, do referido no ponto um, os seguintes 
documentos:

a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido 
nenhum recebimento classificado como subsídio. 

b) Mapas de ativo de rendimento fixo e variável por 
não ter havido nenhum destes tipos de rendimentos no 
exercício. 

c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de 
forma não sistemática, existem um conjunto de regras 
de funcionamento, designadamente no que diz respeito 
à tesouraria, ao fundo de maneio (existe regulamento 
aprovado), às compras, ao armazém, ao controlo do 
imobilizado, que têm permitido a implementação do 
novo sistema contabilístico.

b) 1.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimen-
tos 2015/2018

Deliberou aprovar, por maioria, a primeira revisão 
ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e quinze 
/ dois mil e dezoito.

c) 1.ª Revisão ao Orçamento de Despesa / Recei-
ta de 2015

Deliberou aprovar, por maioria, a primeira revisão ao 
Orçamento da Despesa / Receita de dois mil e quinze.

d) Relatório final do ano de 2014 do auditor ex-
terno sobre a situação económica e financeira do 
Município

Tomou conhecimento do relatório final do ano de 
2014, sobre a situação económica e financeira do Mu-
nicípio, apresentado pelo auditor externo que procede 
anualmente à revisão legal de contas.

e) Acordos de execução entre o Município de San-
tiago do Cacém e as freguesias do Município

Deliberou aprovar, por maioria, as propostas de 
acordos de execução a celebrar entre o Município de 
Santiago do Cacém e as freguesias do Município.

f) Contratos Interadministrativos entre o Municí-
pio de Santiago do Cacém e as freguesias do Município

Deliberou aprovar, por unanimidade, as propos-
tas de Contratos Interadministrativos a celebrar entre 

o Município de Santiago do Cacém e as freguesias do 
Município.

g) Apoio às freguesias do Município
Deliberou aprovar, por unanimidade, os apoios às 

freguesias a atribuir em 2015, no quadro da promoção 
e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 
populações.

h) Apoio à Freguesia de Santo André
Deliberou aprovar, por unanimidade, o apoio mone-

tário no valor de 1 750 € para a Junta de Freguesia de 
Santo André para o desenvolvimento das suas ativida-
des, de acordo com os fins que prossegue, no quadro 
da promoção e salvaguarda articulada dos interesses 
próprios das populações. 

i) Delimitação da Área de Reabilitação Urbana da 
Zona Sudeste de Vila Nova de Santo André – B.os dos 
Serrotes, Pinhal e Flores

Deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta de 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) de 
Sudeste de Vila Nova de Santo André – Bairros dos Ser-
rotes, Pinhal e Flores.

j) Contratação de fornecimento de energia elétrica
Deliberou aprovar, por unanimidade, autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais, no 
âmbito do contrato que se pretende celebrar para “Forneci-
mento de energia elétrica em BTN (Baixa Tensão Normal), 
BTE (Baixa Tensão Especial), e MT (Média Tensão) ”, que 
para o período de 12 meses, com início previsto a 01 de 
julho de 2015, tem o preço base de 1 231 000,00 €, sendo 
a estimativa de repartição de encargos para cada um dos 
anos de 2015 e 2016, de 615 500,00 €, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor.

Atividade Autárquica
Tomou conhecimento da informação sobre a Ativi-

dade da Câmara Municipal nos meses de janeiro e feve-
reiro de dois mil e quinze.

26 de junho

Propostas da Câmara Municipal

a) Revisão do Plano Diretor Municipal de Santia-
go do Cacém

Deliberou aprovar, por maioria, a revisão do Plano 
Diretor Municipal de Santiago do Cacém (PDMSC), e so-
licitar à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (CCDRA) o início do procedimento 
de ratificação parcial do PDMSC, para apreciação do Go-
verno e respetiva resolução em Conselho de Ministros.

Após ratificação ministerial, remeter o novo PDMSC 
para publicação em Diário da República, 2.ª série e de-
pósito na Direção-Geral do Território (DGT), bem como 
publicitação em órgãos da comunicação social.

b) Segunda Revisão ao Orçamento da Receita de 
dois mil e quinze
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Deliberou aprovar, por unanimidade, a Segunda Re-
visão ao Orçamento da Receita de dois mil e quinze à 
Assembleia Municipal. 

c) Condecorações do Município – Atribuição de 
Chave da Cidade de Santiago do Cacém ao guitarris-
ta e compositor António Chainho

Deliberou aprovar, por unanimidade, a condecora-
ção do guitarrista e compositor António Chainho, por 
ocasião das comemorações do Dia do Município, na noi-
te de 24 de julho de 2015.

d) Procedimento Concursal para recrutamento de 
trabalhadores, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado (1 assis-
tente técnico e 2 assistentes operacionais) 

Deliberou aprovar, por maioria, a abertura de pro-
cedimento concursal para recrutamento de:

- um assistente técnico (ação educativa),
- dois assistentes operacionais (canalizador);
com vista à constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado destinado 
também a candidatos que não possuam uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida.

e) Aquisição de combustíveis rodoviários – Auto-
rização para assunção de compromissos plurianuais

Deliberou aprovar, por unanimidade, a autorização 
prévia para a assunção de compromissos plurianuais, no 
âmbito do contrato que se pretende celebrar para “Forneci-
mento de combustíveis rodoviários, a granel, e em postos 
de abastecimento público através de cartão eletrónico”, que 
para o período de 36 meses, com início previsto a 01 de ou-
tubro de 2015, tem o encargo estimado de 1.275.000,00 
€, sendo a estimativa de repartição de encargos para cada 
os anos de 2015 de 106.250,00 €, 2016 de 425.000,00 €, 
2017 de 425.000,00 € e de 2018, de 318.750,00 €, valores 
a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.

Atividade Autárquica
Tomou conhecimento da informação sobre a ativi-

dade da Câmara Municipal nos meses de março e abril 
de dois mil e quinze.

23 de julho

Sessão extraordinária 

Adesão da Assembleia Municipal à Associação 
AMAlentejo

Deliberou aprovar, por maioria, a adesão à Associa-
ção AMAlentejo.

Propostas da Câmara Municipal

a) Delimitação de Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) do Centro Histórico de Santiago do Cacém

Deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta de 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do 
Centro Histórico de Santiago do Cacém. 

b) Delimitação de Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) do Centro Histórico de Alvalade

Deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta de 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do 
Centro Histórico de Alvalade.

c) Delimitação de Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) do Centro Histórico de Cercal do Alentejo

Deliberou aprovar, por unanimidade, a proposta de 
delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) do 
Centro Histórico do Cercal do Alentejo.

d) Nova estrutura orgânica do Município de San-
tiago do Cacém

Deliberou aprovar, por maioria, a nova estrutura or-
gânica do Município.

e) Mapa de Pessoal de 2015 – alteração / nova 
estrutura orgânica

Deliberou aprovar, por maioria, a alteração ao mapa 
de pessoal para 2015.

f) Procedimento Concursal para recrutamento de 
trabalhadores, em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas, por tempo indeterminado (1 assis-
tente técnico e 2 assistentes operacionais)

Deliberou aprovar, por unanimidade, a abertura de 
procedimento concursal para recrutamento de: 

- um assistente técnico (ação educativa),
- dois assistentes operacionais (canalizador);
com vista à constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado destinado 
também a candidatos que não possuam uma relação 
jurídica de emprego público por tempo indeterminado 
previamente estabelecida.

g) 2.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimen-
tos (PPI) 2015/2018

Deliberou aprovar, por maioria, a segunda revisão 
ao Plano Plurianual de Investimentos dois mil e quinze 
/  dois mil e dezoito.

h) Revogação do Regulamento da Feira da Senho-
ra do Monte

Deliberou aprovar, por maioria, a revogação do Re-
gulamento da Feira da Senhora do Monte.

i) Revogação dos artigos 35.º a 43.º do Capítulo 
VII – Disposições especiais sobre a Feira da Senhora 
do Monte – do Regulamento das Feiras e Mercados 
Tradicionais

Deliberou aprovar, por maioria, a revogação dos ar-
tigos 35.º a 43.º do Capitulo VII, Disposições Especiais 
Sobre a Feira da Senhora do Monte, do Regulamento das 
Feiras e Mercados Tradicionais.

31 de agosto

Sessão Extraordinária

Propostas da Câmara Municipal

a) Alteração de delimitação da Área de Reabilita-
ção Urbana Sudeste (ARU) – Bairro dos Serrotes, do 
Pinhal e Flores – Vila Nova de Santo André

Deliberou aprovar, por unanimidade, a alteração de 
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana Sudeste de Vila 
Nova de Santo André (Bairros dos Serrotes, Pinhal e Flores), 
sendo a alteração ao projeto de delimitação elaborado pelo 
Município, conforme estipulado no artigo 13.º do Regime 
Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU), consagrado no De-
creto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, com a redação 
dada pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.

b) Aditamento ao contrato de parceria pública e 
aditamento ao contrato de gestão – Sistema público 
de parceria integrado de Águas do Alentejo – entre o 
Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, 
Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, 
Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Monte-
mor-o-Novo, Moura, Odemira, Ourique, Santiago do 
Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vi-
digueira

Deliberou aprovar, por maioria, o aditamento ao 
Contrato de Parceria Pública e anexos que dele fazem 
parte integrante, entre o Estado Português e os Muni-
cípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 
Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grân-
dola, Mértola, Montemor-o-Novo, Moura, Odemira, 
Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, 
Viana do Alentejo e Vidigueira.

E a aprovação do aditamento ao Contrato de Gestão 
e anexos que dele fazem parte integrante, entre o Esta-
do Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljus-
trel, Almodôvar, Alvito, Arraiolos, Barrancos, Beja, Cas-
tro Verde, Cuba, Grândola, Mértola, Montemor-o-Novo, 
Moura, Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, 
Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira.

E a aprovação da concessão de plenos poderes ao 
Presidente da Câmara Municipal para subscrever os adi-
tamentos referidos em UM e DOIS, em representação do 
Município de Santiago do Cacém.

Tomou conhecimento da minuta do Acordo Parasso-
cial entre a AdP – Águas de Portugal, SPGS,SA e AMGAP – 
Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública 
do Alentejo, enquanto acionista da AGdA.

18 de setembro

Propostas da Câmara Municipal

a) Relatório semestral do auditor externo sobre a 
situação económica e financeira do Município 

Tomou conhecimento do relatório semestral sobre a 
situação económica e financeira do Município, relativa ao 
1.º semestre de 2015, apresentado pelo auditor externo 
que procede anualmente à revisão legal de contas. 

b) Derrama para o ano de 2016
Deliberou aprovar, por maioria, o lançamento da 

derrama de 1,5 % sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas co-
letivas (IRC), a cobrar no ano de 2016, que corresponda 
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à proporção do rendimento gerado na área geográfica 
do Município.

c) Fixação da taxa do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI)

Deliberou aprovar, por maioria, a taxa do Impos-
to Municipal Sobre Imóveis (IMI) a incidir sobre o valor 
patrimonial tributário, a vigorar em 2016: para prédios 
urbanos 0,4 %.

d) Participação variável no IRS – Fixação de per-
centagem

Deliberou aprovar, por maioria, a definição para o 
ano de 2016 da taxa de 5 % para a participação no IRS 
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscri-
ção territorial do Município. 

e) Empréstimo de longo prazo até ao montante 
de 1.200.000,00 €

Deliberou aprovar, por maioria, o contrato de em-
préstimo de longo prazo com o Banco Santander Totta 
S. A., até ao montante de 1.200.000,00 euros para fi-
nanciamento do seguinte projeto:

2015/104 objetivo 33.113 – “Rede Pedociclável da 
Aldeia de Santo André até ao Mar”,

E a autorização prévia para a assunção de compro-
missos plurianuais no âmbito do contrato de emprés-
timo a celebrar, cujo início de utilização se verificará a 
partir do ano 2016. 

f) Alteração ao regulamento para atribuição de 
apoios financeiros ao movimento associativo des-
portivo do Município de Santiago do Cacém

Deliberou aprovar, por maioria, o projeto de alte-
ração do regulamento para atribuição de apoios finan-
ceiros ao movimento associativo desportivo municipal, 
bem como a tabela de valores e a minuta de protocolo.

g) Autorização para utilização da reserva de re-
crutamento interno dos procedimentos concursais 
comuns, para recrutamento de assistentes operacio-
nais, em regime de contrato de trabalho em funções 
públicas

Deliberou aprovar, por unanimidade, a autorização 
para o recrutamento excecional de trabalhadores com 
recurso à reserva de recrutamento interna dos proce-
dimentos concursais para recrutamento de cantoneiros 
de limpeza e condutores de máquinas pesadas e veí-
culos especiais tendo como número máximo as vagas 
existentes no mapa de pessoal.

Atividade autárquica
Tomou conhecimento da informação sobre a ativi-

dade da Câmara Municipal nos meses de maio, junho e 
julho de dois mil e quinze.

11 de dezembro

Propostas da Câmara Municipal

a) Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016

Deliberou aprovar, por maioria, as Grandes Opções 
do Plano e Orçamento dois mil e dezasseis, documen-
tos previsionais definidos no ponto 2.3. do Plano Oficial 
de Contabilidade das Autarquias Locais, publicado em 
anexo ao Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro. 

b) Mapa de pessoal para 2016
Deliberou aprovar, por unanimidade, o mapa de 

pessoal para 2016.

c) Projeto de regulamento da oficina social móvel 
“O Engenhocas”

Deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto de 
regulamento da oficina social móvel “O Engenhocas”.

d) Prorrogação de medidas preventivas e sus-
pensão parcial do PDM de Santiago do Cacém na área 
correspondente ao Centro de Gestão de Resíduos da 
AMBILITAL, EIM

Deliberou aprovar, por unanimidade, o pedido de 
prorrogação do prazo de vigência das medidas preven-
tivas anteriormente aprovadas para a área correspon-
dente ao CGR da AMBILITAL e, consequentemente, a 
prorrogação da suspensão parcial do Plano Diretor Mu-
nicipal de Santiago do Cacém (PDMSC).

Deliberou também estabelecer o prazo de vigência 
das medidas preventivas por mais 1 (um) ano, ficando su-
jeitas às regras aplicáveis ao seu estabelecimento inicial. 

e) Processo de extinção da Associação de Muni-
cípios do Baixo Alentejo e do Alentejo Litoral (AM-
BAAL) – Desvinculação do Município da Associação

Deliberou aprovar, por unanimidade, a desvincu-
lação / saída do Município de Santiago do Cacém da 
AMBAAL – Associação de Municípios do Baixo Alentejo 
e do Alentejo Litoral. 

f) Procedimentos concursais – Recrutamento 
para cargos de direção intermédia de 3.º grau – De-
signação dos membros dos júris

Deliberou aprovar, por unanimidade, a abertura dos 
procedimentos concursais para provimento dos seguin-
tes cargos de direção intermédia de 3.º grau: 

Chefe do Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo
Chefe do Serviço Municipal de Desporto
E aprovar a composição dos respetivos júris de re-

crutamento:
Chefe do Serviço Municipal de Bibliotecas e Arquivo
Presidente: José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, 

Diretor do Departamento de Administração e Finanças
Vogais: Célia Maria Gonçalves Soares, Chefe da Divi-

são de Cultura e Desporto e Anabela da Conceição Can-
deias Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos.

Chefe do Serviço Municipal de Desporto
Presidente: Célia Maria Gonçalves Soares, Chefe da 

Divisão de Cultura e Desporto Vogais: Robertina Maria 
Calado Pereira Pinela, Chefe da Divisão de Educação, 
Ação Social e Saúde e Anabela da Conceição Candeias 
Duarte Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão de Recur-
sos Humanos. 

Deliberou submeter à Assembleia Municipal a propos-
ta de designação dos membros dos júris de recrutamento. 

g) Recrutamento de trabalhadores em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado (5 assistentes operacionais) – Autori-
zação para abertura do procedimento concursal tam-
bém a candidatos que não possuam relação pública 
de emprego por tempo indeterminado

Deliberou aprovar, por unanimidade, a abertura de 
procedimento concursal para ocupação de: três postos 
de trabalho de assistente operacional (pedreiro), dois 
postos de trabalho de assistente operacional (cozinhei-
ro), da carreira de assistente operacional em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, previstos no mapa de pessoal do Mu-
nicípio. 

Deliberou solicitar à Assembleia Municipal a auto-
rização para abertura do procedimento concursal tam-
bém a candidatos que não possuam relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado para recru-
tamento excecional destes trabalhadores caso não seja 
possível a ocupação dos referidos postos de trabalho 
por trabalhadores detentores de relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado e utiliza-
ção da reserva de recrutamento interna que venha a ser 
constituída após a homologação da lista de ordenação 
final, tendo como número máximo as vagas que se veri-
fiquem no mapa de pessoal. 

h) Recrutamento de trabalhadores em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado (3 assistentes operacionais) – Autori-
zação para abertura do procedimento concursal tam-
bém a candidatos que não possuam relação pública 
de emprego por tempo indeterminado

Deliberou aprovar, por unanimidade, sob condição 
de aprovação do mapa de pessoal e orçamento para 
2016, pela Assembleia Municipal: 

A abertura de procedimento concursal para ocupa-
ção de: 

- um posto de trabalho de assistente operacional 
(leitor-cobrador de consumos); 

- um posto de trabalho de assistente operacional 
(mecânico);

-um posto de trabalho de assistente operacional 
(auxiliar de serviços gerais), da carreira de assistente 
operacional em regime de contrato de trabalho em fun-
ções públicas por tempo indeterminado, previstos no 
mapa de pessoal do Município.

Deliberou a autorização para abertura do procedi-
mento concursal também a candidatos que não pos-
suam relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para recrutamento excecional destes 
trabalhadores caso não seja possível a ocupação dos 
referidos postos de trabalho por trabalhadores detento-
res de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado e utilização da reserva de recrutamento 
interna que venha a ser constituída após a homologação 
da lista de ordenação final, tendo como número máxi-
mo as vagas que se verifiquem no mapa de pessoal. 

Atividade autárquica
Tomou conhecimento da informação sobre a ativi-

dade da Câmara Municipal nos meses de agosto, setem-
bro e outubro de dois mil e quinze.


