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ACTA NÚMERO NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E 
OITO -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do 
Cacém, na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel 
Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos 
Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. --------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada a discussão e votação a acta número oito, da reunião anterior, a 
qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -----------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------- 
VISITA DE DELEGAÇÃO DO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL------------------ 
O Senhor Presidente deu conhecimento da visita daquela delegação a Santiago do Cacém, 
no dia vinte e dois do mês em curso, a qual integrava, um membro do Secretariado e da 
Comissão Política do Partido e o Vice-Prefeito da Cidade do Recife, responsável pelas 
áreas: social, cultural e desportiva. Acrescentou que o Ministro do Deporto do actual 
Governo é membro daquele partido e responsável pela organização dos Jogos Pan-
Americanos, tendo também como objectivo a organização dos Jogos Olímpicos no Brasil.-- 
Mais informou que os membros da delegação ficaram impressionados com a beleza da 
Cidade, a limpeza e zonas verdes. Admiraram também as Piscinas Municipais, o Parque 
Urbano da Quinta do Chafariz e a Biblioteca Municipal de Santo André. Foram ainda 
trocadas experiências, nomeadamente no que respeita à realização de obras por 
administração directa, embora se trate de realidades muito diferentes.--------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DA REPÚBLICA DOS PLANOS DE PORMENOR DE 
BRESCOS E DA COSTA DE SANTO ANDRÉ ------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que, passados treze anos do início daqueles processos pela 
Câmara Municipal, foram finalmente aprovados e publicados os PPs de Brescos e da Costa 
de Santo André, com o qual se congratulou, expressando um agradecimento a todas as 
pessoas que estiveram envolvidas nos mesmos, pelo seu empenho. ------------------------------ 
Acrescentou que a Câmara Municipal vai promover a sua divulgação para que haja um 
maior conhecimento do que estes instrumentos de ordenamento do território representam 
para o desenvolvimento do Município.---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO, EM ÉVORA, SOBRE O PORA – PROGRAMA OPERACIONAL DA 
REGIÃO DO ALENTEJO---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, ontem, na primeira reunião de 
aconselhamento estratégico, no âmbito daquele programa, em representação da AMLA – 
Associação de Municípios do Litoral Alentejano, na qual esteve presente o Ministro do 
Ambiente e Ordenamento do Território, o Secretários de Estado do Desenvolvimento 
Regional e o Secretário de Estado da Administração Local. --------------------------------------- 
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Mais informou que foram colocadas questões importantes naquela reunião nomeadamente, 
o atraso na implementação de acções no âmbito do QREN – Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, o atraso na legislação das Associações de Municípios, a Educação, 
em que é dada prioridade à expansão, em novas escolas e novos cursos. ----------------------- 
Acrescentou que a Região enfrenta problemas de redução demográfica e com o 
encerramento de escolas, não se perspectivando a construção de novas escolas, e que, o 
grande problema na NUT II é reabilitar o parque escolar existente, porque muitas escolas 
precisam de intervenções para a sua conservação, climatização e arranjos exteriores, para 
além das questões que se colocam com a transferência de competências para as autarquias, 
do 2º e 3º ciclos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Informou também que os representantes das Autarquias propuseram que um terço das 
verbas fique cativo para a contratualização. ---------------------------------------------------------- 
Informou ainda que houve abertura por parte do Senhor Ministro relativamente às questões 
colocadas, e a Presidente da CCDRA referiu que iria cumprir com as orientações do 
Governo neste âmbito. ----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – LOJA DO CIDADÃO ---------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que a Agência para a Modernização Administrativa 
considerou pequena a área, de quatrocentos metros quadrados, constante na planta enviada 
pela Câmara Municipal para instalação de uma loja do cidadão naquela Cidade, pelo que 
lhes foi remetida nova planta de um espaço com setecentos metros quadrados, sito num 
edifício no Bairro Azul.---------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que está agendada uma reunião na Secretaria de Estado da Modernização 
Administrativa para tratar deste assunto, tendo em conta a sua importância para a população 
da região.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO COM A SENHORA GOVERNADORA CIVIL----------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que, hoje, tem agendada uma reunião, em Setúbal, com a 
Senhora Governadora Civil, onde se deslocará acompanhado de alguns presidentes de 
Juntas de Freguesia, para tratar de problemas relativos à Segurança no Município. ----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e sete de 
Fevereiro do ano em curso, eram as seguintes:------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: € 510.922,57 (Quinhentos e dez mil novecentos e vinte 
e dois euros e cinquenta e sete cêntimos). ------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: € 473.181,20 (Quatrocentos e setenta e três mil cento 
e oitenta e um euros e vinte cêntimos).---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: EMBAIXADA DE CUBA ----------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Companhia de Teatro “La Colmenita” -------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Senhor Embaixador de Cuba a 
agradecer o acolhimento da Câmara Municipal, aquando da deslocação da Companhia de 
Teatro Infantil “La Colmenita” a Vila Nova de Santo André. ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ERMIDAS SADO -------------------- 
ASSUNTO: Moção – Lei Eleitoral ------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente---------------------------------- 
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APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da Moção enviada pela Assembleia de Freguesia de 
Ermidas Sado relativamente à proposta de alteração à Lei Eleitoral dos Órgãos das 
Autarquias Locais, a qual foi deliberada em sessão extraordinária no passado dia 30 de 
Janeiro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Empreitada de Execução das Obras de Urbanização de Parte do Prédio 
“Fonte Santa da Charneca” – ZIL do Cercal. ---------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Ratificar o meu despacho de dezanove de Fevereiro de dois mil e oito. ------- 
FUNDAMENTOS: 1. Solicitou o empreiteiro Leirislena, pelo fax que se anexa, a 
suspensão da obra em referência alegando que as condições atmosféricas que se fizeram 
sentir nestes dias não permitem que se execute os aterros, assentamento de pavê, 
enchimento do cofre do lancil bem como todos os trabalhos de pavimentação. ---------------- 
2. Alínea b) do nº 2 do artº 185º e o artº 186º do Decreto Lei nº 59/99, de 2 de Março. ------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com seis votos a favor, do Senhor Presidente e dos senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e dos 
Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------- 
Uma abstenção, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. ----------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: RNEP Rede Nacional de Estações Permanentes, Protocolo entre o 
Instituto Geográfico Português e o Município de Santiago do Cacém para a instalação 
de uma estação permanente GPS/GNSS no edifício da Biblioteca Municipal Manuel 
da Fonseca. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém-------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número noventa e quatro, de Dezembro de dois mil e sete, do 
Sector de Informática e Telecomunicações, Processo nº 153.08/SIT/2004. --------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo de Cooperação entre o Município de 
Santiago do Cacém e o Instituto Geográfico Português, que se anexa, tendo em conta que 
para a elaboração da cobertura a nível nacional da rede RENEP, o Instituto Geográfico 
Português, realizou um estudo para determinar as potenciais localizações das Estações 
GPS/GNSS necessárias, tendo em consideração que estas têm uma capacidade de cobertura 
aproximadamente de 30 Km. Com base nesse estudo será de todo o interesse, para projecto, 
que uma das estações GPS/GNSS seja colocada no Município de Santiago do Cacém, sendo 
proposto que a sua localização seja no edifício da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, 
em Santiago do Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número trinta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Alínea h) do nº 2 e alínea e) do nº 4 ambas do artigo 64 da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: NEGDAL – NÚCLEO DE EXPOSIÇÕES, GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO DO LITORAL ALENTEJANO, LDA ----------------------------- 
ASSUNTO: Concessão de suprimentos ------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a concessão de suprimentos à NEGDAL, no montante de 20.000,00 
€ (vinte mil euros), não remunerados e por prazo não inferior a um ano.------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea d) do nº 7 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e com o artigo 
243º do Código das Sociedades Comerciais. -------------------------------------------------------- 
2. Tendo em conta, entre outros, o ofício refª 72 da NEGDAL de 6 de Fevereiro último 
onde expõe, que são muito relevantes as dificuldades financeiras expostas pela NEGDAL 
em resultado de dívidas acumuladas ao longo de várias gestões desta Sociedade. ------------- 
3. Tendo em conta que os restantes sócios da presente Sociedade fundamentaram a sua 
indisponibilidade financeira para a concessão de suprimentos à NEGDAL e expuseram esta 
situação ao Presidente da Câmara Municipal em Assembleia Geral da Sociedade, 
solicitando o apoio da Câmara Municipal como único sócio com condições financeiras para 
tal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador José Rosado. ---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.826,56 € (mil oitocentos 
e vinte e seis euros e cinquenta e seis cêntimos), referente ao custo de seguros de viaturas, 
da Associação de Bombeiros Voluntários de Santiago do Cacém.-------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ----------------------------------- 
ASSUNTO: Contrato – Programa “Reparação das Estrada Municipal 526 em 
Alvalade Intempéries 2006/2007”-------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo onze do Gabinete de Apoio ao Presidente --------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Minuta do Contrato-Programa de Cooperação Técnica e 
Financeira entre o Município de Santiago do Cacém, a Direcção – Geral das Autarquias 
Locais e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, referente à 
reparação da Estrada Municipal 526, em Alvalade, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número trinta e nove, ficando arquivado na pasta anexa 
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ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Constitui objecto do presente contrato-programa a “Reparação da 
Estrada Municipal 526, em Alvalade – Intempéries 2006/2007”, no Município de Santiago 
do Cacém, cujo investimento elegível ascende a € 1 086 482. ------------------------------------ 
2. A participação financeira da Presidência do Conselho de Ministros, dotação da Direcção-
Geral das Autarquias Locais, contempla os encargos da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém com a execução do empreendimento previsto no presente contrato, até ao montante 
global de € 543 241, a atribuir em 2008 - € 271 620 e em 2009 - € 271 621. ------------------- 
3. De acordo com o Decreto-Lei nº 384/87, de 24 de Dezembro. --------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Carnaval das Escolas/2008 – Transferência de verbas para as Escolas / 
Jardins de Infância participantes nos desfiles de Carnaval que tiveram lugar nas 
várias localidades do Município de Santiago do Cacém ---------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 30.7 - Programas e Iniciativas da DEASS/SASETEGE, informação n.º 
024/DEASS/SASETEGE/08 de 2008.01.24---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Transferir para os Agrupamentos Verticais de Escolas as seguintes verbas:  
Agrupamento de Escolas de Alvalade: 1.500,00 € (mil e quinhentos euros); ------------------- 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém: 292,00 € (duzentos e noventa e dois 
euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Agrupamento de Escolas de Santo André: 1.947,00 € (mil, novecentos e quarenta e sete 
euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Transferir para Jardins de Infância particulares a seguinte verba: 957,50 € (novecentos e 
cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos); ------------------------------------------------------ 
3. Que as verbas a transferir para cada Agrupamento de Escolas e para cada Jardim de 
Infância particular fiquem condicionadas à apresentação das fotocópias das facturas 
comprovativas das despesas tidas com a preparação desta iniciativa, desde que as mesmas 
sejam enviadas a esta Câmara Municipal até à data limite de 30 de Abril de 2008.------------ 
FUNDAMENTOS: Tem sido prática desta Câmara Municipal, desde há vários anos, apoiar 
financeiramente as escolas/jardins de infância (oficiais e particulares) que participam nos 
desfiles de Carnaval que têm lugar nas várias localidades do nosso Município.---------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2007/2008 – Transferência de verbas para as 
Juntas de Freguesia de São Bartolomeu da Serra, São Domingos, Vale de Água e 
Santo André ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR. 23.6.3. da DEASS/SASETEGE/07 ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------- 
PROPOSTA: Que no presente ano lectivo, sejam transferidas mediante apresentação de 
mapa mensal, para as Juntas de Freguesia de São Bartolomeu da Serra, São Domingos, Vale 
de Água e Santo André, as verbas a seguir discriminadas, para fazer face às despesas havidas 
com a execução dos circuitos especiais de transporte escolar.------------------------------------- 
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Previsão de custos desde o início do ano lectivo: ------------------------------------------------- 
• Junta de Freguesia de São Bartolomeu da Serra – 11.161,00 € (onze mil, cento e sessenta e 
um euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Junta de Freguesia de São Domingos – 2.085,20 € (dois mil, oitenta e cinco euros e vinte 
cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Junta de Freguesia de Vale de Água – 10.875,10 € (dez mil, oitocentos e setenta e cinco 
euros e dez cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------------- 
• Junta de Freguesia de Santo André – 1.712,50 € (mil, setecentos e doze euros e cinquenta 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A obrigatoriedade de assegurar o transporte escolar dos alunos que a 
ele têm direito; -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Inexistência de viaturas municipais que possam assegurar a execução dos circuitos 
especiais;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. A disponibilidade manifestada pelas Juntas de Freguesia para assegurar este tipo de 
serviço e numa perspectiva protocolar de colaboração.--------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Escola Secundária de Manuel da Fonseca de Santiago do Cacém: 
Transferência de um verba para o espectáculo de Ginástica e Dança ----------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 30.7.2 - Programas e Iniciativas da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde, informação n.º 031/DEASS/SASETEGE/08 de 12/02/2008 ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: transferir para a Escola Secundária de Manuel da Fonseca de Santiago do 
Cacém a verba de 500,00 € (quinhentos euros) para fazer face às despesas do espectáculo de 
Ginástica e Dança a realizar no final do ano lectivo.------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: alínea b) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------- 
Ofício nº 970, datado de 2007/11/28 remetido pela Escola supra identificada a solicitar 
apoio financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA TERESA COSTA FERREIRA ----------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de peças ao Museu Municipal---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 70/DSC/MM/2008 ------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer à munícipe a doação ao Museu Municipal das seguintes 
peças: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Vestido de Noiva ------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Camisa de noite, de noiva --------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Combinação ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Cinto – ligas ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Par de ligas -------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Par de luvas de noiva--------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Soutien ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- 1 Conjunto de camisa de dormir e robe-------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. Fazer parte da colecção têxtil do Museu Municipal, vestidos de 
noiva e acessórios, de épocas que vão desde finais do século XIX até meados do século XX. 
2. Ao abrigo do disposto na alínea h) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 1 de Setembro, 
na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dada a importância para o 
enriquecimento da colecção existente do Museu Municipal. -------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: 11º Aniversário da Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.2.2.P/BMSC/DSC/2008 ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Programa e respectiva estimativa de custos conforme 
grelha anexa, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
quarenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------------- 
O valor estimado para o programa é de quatro mil euros. ------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Pretende-se assinalar o aniversário, com actividades, durante todo o 
mês com um conjunto diversificado de actividades por forma a abranger todos os públicos.  
2. Ao abrigo da alínea do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: APLV – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DA VOZ-- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Porto ------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 027/DEASS/2008, com o processo -04/03-14.A.1 do 
Serviço de Acção Social e Saúde.---------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de verba para Liga Portuguesa Contra o Cancro, no valor 
simbólico de 50.00 € (cinquenta euros), para que esta possa apoiar a Associação Portuguesa 
dos Limitados da Voz com os seus doentes laringectomizados. ---------------------------------- 
FUNDAMENTOS: A Associação Portuguesa dos Limitados da Voz é uma Associação de 
âmbito nacional que tem como objectivo dar apoio incondicional e permanente aos doentes 
oncológicos privados da laringe (laringectomizados). ---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOAQUIM ANTÓNIO--------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao Lopteamento 
Municipal do Olival da Vinha – Lote 17 – Alvalade, procº nº 10/2005. --------------------- 
LOCALIZAÇÃO:  Lote 17 , Loteamento Municipal Olival da Vinha - Alvalade . ----------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 10/2005 da Divisão de Gestão Urbanística em 
nome de Joaquim António.------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração de Loteamento nº 
10/2005, sito em lote 17, Loteamento Municipal do Olival da Vinha, Alvalade, a levar a 
efeito por Joaquim António, sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 00997/250500 no qual se prevê a alteração do polígono de 
implantação do anexo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) na sede do Município de 
Santiago do Cacém e na Junta de Freguesia de Alvalade. ------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º e nº 2 do artigo 27º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 
380/99 de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são 
respectivamente, de 8 e de 15 dias. -------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOSÉ AFONSO OLIVEIRA MACHADO, MANUEL DA LUZ, MARIA 
DA LUZ SOUSA BRITO OLIVEIRA, MARIA MANUEL BRITO LUZ MACHADO 
E MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES PEDRO SALADA ------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao loteamento titulado pelo alvará de loteamento 
nº 2/94 – Procº nº  22/2007, sito em Ermidas Sado, em nome de José Afonso Oliveira 
Machado e Outros.-------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado -------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de alteração de Loteamento nº 22/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento a levar a efeito pelo Senhor José Afonso 
Oliveira Machado e Outros, ao loteamento titulado pelo alvará nº 2/94, que alterou o alvará 
nº 4/85, que consiste em: -------------------------------------------------------------------------------- 
Criação de um polígono de implantação para habitação e para anexos/garagens. -------------- 
 “Definir vários parâmetros de ocupação/implantação”, nomeadamente nas áreas brutas de 
construção e de implantação, em todos os lotes, excepto no lote nº 5 (ao nível da 
implantação) e no lote nº 8 (ao nível da construção). ----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1 do artigo 22º, em conjugação com o nº 2 do artigo 
27º do Decreto Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Lei nº 177/2001 de 4 de Junho, está dispensado o procedimento de discussão 
pública, na medida em que consta no processo o requerimento assinado pelos titulares dos 
restantes lotes constantes no alvará. ------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: HERDEIROS DE JOAQUIM RAUL CHAINHO ----------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da alteração de uso das fracções AS e AL de Comércio para 
Comércio e Serviços.------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Avenida 1º de Maio – Edifício Miróbriga – Santiago do Cacém.  ------- 
REFERÊNCIA: Processo de construção nº 410/2001 e requerimento nº 6189 de 
05.12.2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de uso das fracções AS e AL do edifício Miróbriga. sito 
na Avª 1º de Maio, de Comércio para Comércio e Serviços, considerando o artigo 34º do 
Plano de Urbanização de Santiago do Cacém  e não existe sobrecarga de lugares de 
estacionamento uma vez que fica um saldo positivo de 14 lugares de estacionamento (22 
lugares para cinema – 8 lugares para comércio/serviços)------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 34º do Plano de Urbanização de Santiago do 
Cacém, esta UNOR (Unidade de Ordenamento ou Zona) corresponde a uma área que se 
assume como novo centro da cidade, onde se têm vindo a concentrar actividades comerciais 
e de serviços, dotada de equipamentos nucleares e com uma alta densidade demográfica. --- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FLORINDA DE ASSUNÇÃO PAULINO LUÍS CORDEIRO MOITA -- 
ASSUNTO: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração de loteamento nº 
6/2008 em nome de Florinda de assunção Paulino Luís Cordeiro Moita.------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lote 10 – Loteamento em nome de Manuel João Gil – Ermidas Sado. - 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 6/2008 da divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração de loteamento nº 
6/2008, Lote 10, do Loteamento em nome de Manuel João Gil, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 1162/2007, no qual se 
prevê a redução do número de pisos de 2 (dois) para 1 (um) piso; a alteração da área do 
polígono de implantação  ------------------------------------------------------------------------------ 
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) na sede do Município de 
Santiago do Cacém e na Junta de Freguesia de Ermidas Sado------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 2 do 
artigo 27º e nº 3 do artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 
380/99 de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são 
respectivamente, de 8 e de 15 dias. -------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FRANCISCO GONÇALVES------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para construção de uma habitação unifamiliar sita 
em lote 3 no Loteamento Municipal das Ademas ------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz ------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo Obras 272/99 - (despacho do Sr. Vereador do Pelouro do 
Urbanismo de vinte e cinco de Janeiro de dois mil e oito). ---------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: O requerente, em exposição feita por carta datada de 15/02/2008, solicita 
prorrogação de prazo para conclusão da construção da habitação por um período de 1 ano. - 
Pelo facto da obra estar em curso, propõe-se: que seja concedido um prazo de mais 12 
meses, a contar desta data, para que o munícipe possa concluir a respectiva construção. ----- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 3 do artigo 13º do Regulamento Municipal de 
Alienação de lotes de terreno para habitação. -------------------------------------------------------- 
A requerimento do adquirente, e desde que este apresente motivos considerados 
justificativos, pode a Câmara Municipal conceder a prorrogação dos prazos de construção 
previstos.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. -------------------- 
ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público. ------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Flores – Vila Nova de Santo André ------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 10.01-01/2008, do Serviço de Património. ---------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Efectuar inquérito público através da publicação de editais, com vista à 
desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 33,78 m2, 
destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro das Flores, n.º 338, em Vila Nova 
de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4 840º, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha n.º 00709/120290, da freguesia de Santo André. ------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor Francisco Vences Galveias e 
conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais ------------------------------------ 
Nos termos da alínea b), nº 4 do art.º 53º; da alínea a), nº 6 do art.º 64º e art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da 
Lei cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta minutos.---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------------------- 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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