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ACTA NÚMERO DOZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E 
SETE ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e sete nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Salão Nobre dos Paços do Concelho, 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, 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. ----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Manuel Mourão.------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 para discussão e aprovação a acta número onze, da reunião 
anterior, tendo sido aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS----------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Manuel Mourão. ------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------- 

ACESSO A GARAGEM - REBAIXAMENTO DO PASSEIO -------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Pedro Corte Real, presente no Salão 
Nobre, o qual veio solicitar resposta a um pedido que fez há algum tempo para o 
rebaixamento do passeio de acesso à garagem do edifício onde está instalada a Farmácia 
Barradas.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente solicitou ao Munícipe que deixasse o seu contacto para que o Senhor 
Vereador José Rosado o informe sobre o assunto. --------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ANAFRE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FREGUESIAS – REUNIÕES EM 
SANTIAGO DO CACÉM-----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que teve lugar, no dia dezasseis do mês em curso, 
nos Paços do Concelho, a reunião do Conselho Directivo daquela Associação, e no dia 
dezassete, a reunião do Conselho Geral, na Biblioteca Municipal de Santo André. 
Acrescentou que a ANAFRE reuniu no Município na sequência de uma proposta do Senhor 
Presidente da Junta de Freguesia de Abela. ----------------------------------------------------------  
Mais informou que apresentou cumprimentos de boas vindas ao Conselho Directivo da 
ANAFRE e participou no jantar para o qual foram convidados todos os Presidentes das 
Juntas de Freguesia do Município, onde os visitantes manifestaram a sua satisfação pela 
recepção que tiveram e fizeram referências muito positivas à beleza do Município e ao seu 
ordenamento.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DESLOCAÇÃO DE UMA DELEGAÇÃO DO MUNICÍPIO A SANTIAGO DE 
COMPOSTELA-----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que se deslocou àquela cidade espanhola, nos dias dezanove 
e vinte do mês em curso, acompanhado do Senhor Presidente da Assembleia Municipal e da 
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Chefe da Divisão Sócio Cultural, para uma reunião no “Ayuntamento” daquela Cidade, no 
âmbito do Acordo de Colaboração a estabelecer. Acrescentou que tiveram oportunidade de 
informar sobre os aspectos mais relevantes do Município de Santiago do Cacém e a sua 
ligação à Ordem de Santiago de Espada, e de indicar as áreas a privilegiar no Acordo, 
nomeadamente a componente cultural, o intercâmbio juvenil e a reabilitação do património, 
no âmbito de uma proposta de intenções que apresentaram para uma base de trabalho. ------  
Mais referiu que foram informados que por parte do “Ayuntamento” há todo o interesse no 
Acordo de Colaboração, apesar de terem centenas de pedidos semelhantes, de vários pontos 
do Mundo, e que a decisão terá que ter a unanimidade dos dois órgãos representativos 
daquele “Ayuntamento”, o qual está num período eleitoral intenso. -----------------------------  
Informou ainda que reuniram também com o Director do Museus das Peregrinações, na 
Catedral daquela Cidade, onde tomaram conhecimento de algumas questões relativas à 
coordenação com a “Xunta de Galicia”, no âmbito da exposição “Santiago e a Europa”, que 
é necessário clarificar, das quais já deu também conhecimento à Diocese de Beja.------------  
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos perguntou quais vão ser os passos seguintes neste 
processo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que os interlocutores espanhóis ficaram de remeter uma 
proposta de minuta de um protocolo de intenções, de forma a que o mesmo seja celebrado 
até às eleições naquele “Ayuntamento”, as quais terão lugar, em Maio, do ano em curso. ---  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
-Quinzena da Juventude – Tomar conhecimento do programa e respectiva estimativa 
de custos.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e um de 
Março do ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 880.951,29 € (oitocentos e oitenta mil novecentos e 
cinquenta e um euros e vinte e nove cêntimos) ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 371.585,89 € (trezentos e setenta e um mil 
quinhentos e oitenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos)-------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA----  
ASSUNTO: Construção do IP8 – Sines / Vila Verde de Ficalho------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e três do Gabinete de Apoio 
ao Presidente ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do requerimento apresentado na Assembleia da República 
pelo Senhor Deputado Luís Rodrigues do Grupo Parlamentar do PSD sobre a construção do 
IP8 – Sines / Vila Verde de Ficalho.-------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA 
SONEGA -------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Oposição ao encerramento da Escola Primária da Sonega --------------------  
LOCALIZAÇÃO: Largo da Liberdade – Sonega --------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
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TOMAR CONHECIMENTO do abaixo-assinado remetido pela Associação de Moradores 
da Sonega e Encarregados de Educação a manifestar a sua oposição relativamente ao 
encerramento da Escola Primária da Sonega, o qual contém setenta e oito assinaturas.-------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE POMBAL --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de audiência – Inundações 2006 -------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pelos Senhores Presidentes das 
Câmaras Municipais, de Odemira, Pombal, Santiago do Cacém e Tomar, a Sua Excelência 
O Senhor Primeiro-Ministro, a solicitar audiência sobre o assunto em epígrafe. ---------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Postos da GNR --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta enviada ao Senhor Secretário de Estado 
Adjunto e da Administração Interna, Dr. José Magalhães, a solicitar audiência relativamente 
ao assunto em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que foi divulgada uma lista, pela 
Comunicação Social, de postos da GNR a encerrar, em que constam Alvalade e Ermidas, 
com o qual não pode concordar tendo em conta a distância daquelas freguesias à sede do 
Município, medida que se irá reflectir negativamente nos níveis de segurança existentes. ---  
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que esta medida não faz sentido, tendo em 
conta a localização daquelas freguesias, as quais são contíguas, e por onde passam vias 
rodoviárias estruturantes do País. Acrescentou que a política que está a ser seguida pelo 
Governo nesta e noutras matérias, é uma política de números, sem levar em devida conta os 
problemas das pessoas. Mais referiu que repudia esta intenção, caso a mesma se venha a 
concretizar, porque vai aumentar as dificuldades de segurança dos munícipes, situação que 
deverá ser devidamente ponderada pelo Governo, acreditando que o mesmo não avance 
com esta medida. -----------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu não compreender o encerramento de 
dois postos da GNR em duas freguesias contíguas distantes da sede do Município, pelo que 
deve ser feito tudo o que for possível para que esta situação não se concretize. ----------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: INSTITUTO PIAGET – COOPERATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, INTEGRAL E ECOLÓGICO, CRL----------------  
ASSUNTO: Ensino superior em Santo André----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Av. João Paulo II, lote 544 – 2º - 1900-726 Lisboa-------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pelo Sr. Presidente da Direcção 
do Instituto Piaget, CRL – Dr. António Oliveira Cruz, a informar do ponto de situação dos 
cursos de licenciatura no Instituto Piaget em Santo André. ----------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente informou que solicitou uma reunião ao Gabinete 
do Ministro da Tutela para discutir este assunto, tendo em conta a importância das 
licenciaturas que aguardam decisão, no sentido das mesmas serem aprovadas antes do 
próximo ano lectivo. -------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Designação de Grupo de Trabalho interno para a revisão do PDM --------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do despacho n.º 008/GAP/2007 de 13/03/2007 que 
designa para a revisão do PDM de Santiago do Cacém, o seguinte grupo de trabalho:--------  
- Olívia Nunes de Carvalho - Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara ---------------------  
- Maria Alberto Branco - Técnica Superior  do Serviço de Estudos e Planeamento------------  
- Joaquim Pinheiro - Técnico Superior da Divisão de Serviços Urbanos ------------------------  
- Pedro Moniz Silva - Técnico Superior da Divisão de Ordenamento do Território e 
Projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- João Pedro Godinho - Técnico Superior da Divisão de Ordenamento do Território e 
Projecto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Urgência/Emergência Médica no Concelho de Odemira-----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da resposta do Senhor Ministro da Saúde ao requerimento 
que lhe foi dirigido em 23/01/2007 pelo Senhor Deputado José Soeiro do PCP, 
relativamente ao assunto em epígrafe. ----------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo a estabelecer com a Direccion Xeral de Turismo da Conselheira 
de Innovación e Indústria da Xunta de Galicia e com o Departamento do Património 
Histórico e Artístico da Diocese de Beja -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência----------------------------------  
APRESENTANTE: Presidente da Câmara----------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a minuta do Protocolo a estabelecer com a Direccion Xeral de 
Turismo da Conselheira de Innovación e Indústria da Xunta de Galicia e com o 
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja no âmbito da 
valorização dos itinerários do Caminho de Santiago no Alentejo e das relações culturais e 
sociais entre a Galiza e Portugal, 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. -------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A Câmara Municipal tem colaborado com o Departamento do 
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja e outras entidades na identificação e 
estudo dos itinerários do Caminho de Santiago que atravessam o Município de Santiago do 
Cacém e na recuperação e valorização do património a este associado; -------------------------  
2. A Câmara Municipal está empenhada em fomentar a aproximação entre Santiago do 
Cacém e Santiago de Compostela, tendo em vista a valorização de uma tradição histórica 
comum; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Nos termos da alínea f) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com 
as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
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OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos perguntou qual a data prevista 
para a Exposição e como vai funcionar o Centro de Estudos Jacobeus. -------------------------  
O Senhor Presidente esclareceu que a Exposição terá lugar entre Julho e Outubro do ano em 
curso, na Igreja Matriz, compreendendo a exposição de cem peças de arte sacra, acção que 
está a ser desenvolvida pela Diocese de Beja e a Xunta de Galicia, com apoio financeiro e 
logístico da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao Centro de Estudos Jacobeus, informou que é um processo que está só no 
início, para cuja instalação a Câmara Municipal poderá vir a ceder um espaço.----------------  
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que se congratula pela evolução do 
processo, desde a apresentação da sua proposta, em Novembro, do ano transacto, dado que 
tinha passado demasiado tempo desde a proposta feita pela Xunta de Galicia. -----------------  
Mais referiu que o Protocolo é um bom princípio, a exposição projecta esta iniciativa de 
uma forma clara e o Centro de Estudos Jacobeus irá valorizar os itinerários. Acrescentou 
que o mesmo precisará, para além do espaço, de ser alimentado do ponto de vista 
documental e da investigação, pelo que a preocupa os recursos de que poderá dispor, para 
além do facto de já existirem pequenos centros em Portugal e no estrangeiro. Contudo, 
considera que é uma mais valia cultural, cujo potencial não pode deixar de ser explorado. --  
Referiu ainda que o Acordo de Cooperação a celebrar a deixa mais tranquila, porque se vai 
alargar no tempo, permitindo outras acções, não só de carácter pontual. ------------------------  
O Senhor Presidente lembrou que, relativamente ao Acordo de Cooperação, a proposta que 
a Senhora Vereadora apresentou em Novembro, não contemplava os topónimos de 
Santiago, mas sim os Palops. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais esclareceu que a iniciativa do Acordo de Colaboração com a Xunta de Galicia, foi da 
Câmara Municipal e que a correspondência entre ambas foi interrompida nos dois anos 
anteriores às eleições autárquicas. ---------------------------------------------------------------------  
Referiu ainda partilhar das preocupações da Senhora Vereadora relativamente a este 
processo, acrescentando que o mesmo não depende só da Câmara Municipal, mas considera 
que é necessário avançar, de forma gradual. ---------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia esclareceu que as suas observações sobre o 
processo de Cooperação tiveram como base a informação que lhe foi fornecida relativa ao 
mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Empreitada de Execução do Parque Urbano da Quinta do Chafariz ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e três de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a prorrogação legal de 152 dias e uma prorrogação adicional a 
título gracioso de 46 dias totalizando os 198 dias que o Empreiteiro está a solicitar. ---------  

2. Aprovar o plano de trabalhos e o plano de pagamento em anexo, sendo no entanto 
considerado para a revisão de preços a redução relativa à prorrogação graciosa.---------------  
FUDAMENTOS: 1. Alguns trabalhos iniciaram depois do previsto no Plano de Trabalhos 
e tiveram uma duração superior à prevista, sendo que esta situação é exclusivamente 
responsabilidade do empreiteiro. ----------------------------------------------------------------------  
2. Existência de trabalhos condicionados na zona da galeria e edifício o que implica um 
atraso real da obra, sendo da responsabilidade do dono de obra.----------------------------------  
3. Art.º 151 do Dec-Lei n.º 59/99, de 2 de Março --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Duas 
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abstenções do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e da Senhora Vereadora 
Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. ----------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu lamentar a prorrogação 
do prazo e considerou que passou demasiado tempo desde a identificação do problema até à 
conclusão do processo. ----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Projecto de aquisição / produção de Cartografia Digital – Transferência 
de verba para a AMLA. -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém--------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número oito de Novembro de dois mil e sete do Sector de 
Informática e Telecomunicações, Processo nº 800.01/SIT/2002. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.843,63 € (cinco mil oitocentos e quarenta 
e três euros e sessenta e três cêntimos) para a Associação de Municípios do Litoral 
Alentejano. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUDAMENTOS: Importância relativa à comparticipação do Município no Projecto em 
epígrafe, o qual compreende uma cobertura total do território da Associação nas escalas 
1:10.000, áreas rurais, e 1:2.000 áreas urbanas.------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas -----  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, do ano de dois mil e sete, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.311.28 € (mil trezentos e 
onze euros e vinte e oito cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da Associação 
dos Bombeiros Voluntários de Santo André.---------------------------------------------------------  
FUDAMENTOS: 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 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: VÁRIOS MUNICÍPES --------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Doação ao Museu Municipal, de vários objectos---------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informações nº 71/DSC/MM/2006, nº 8/DSC/MM/2007 e nº 
9/DSC/MM/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação ao Museu Municipal, das peças que constam no 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número quarenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
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FUDAMENTOS: Ao abrigo do disposto na alínea h) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro – dada a importância 
para o enriquecimento das colecções existentes. ----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2006/2007 – Transferência de verba para a Junta 
de Freguesia de São Domingos -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR.23.6.3. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE -- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar que, para o Ano Lectivo 2006/2007, seja transferida, para a Junta de 
Freguesia acima referida a verba no valor de 2.121,75 € (dois mil, cento e vinte e um euros 
e setenta e cinco cêntimos), correspondente aos quilómetros efectuados no transporte de 
alunos, por esta entidade e após apresentação de mapa mensal.-----------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A obrigatoriedade e necessidade de assegurar o transporte escolar 
dos alunos; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A inexistência de viaturas municipais que possam assegurar directamente a execução dos 
circuitos especiais de transporte escolar nesta freguesia. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar da Biblioteca Municipal 
“Manuel José do Tojal” -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero oito - zero um, do ano de dois mil e sete, 
da Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
PROPOSTA: a) - Efectuar novo procedimento por hasta pública para adjudicação do 
direito à exploração do “Bar” da Biblioteca Municipal de Santo André. ------------------------  
b) – Aprovar as condições da hasta pública e o Caderno de Encargos da exploração do Bar, 
conforme documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número 
quarenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.. -------------------------------------  
c) – Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 19 de Abril de 2007, 
pelas 10,00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Tendo em consideração que o procedimento efectuado anteriormente 
ficou deserto, e que importa solucionar a situação criada com o pedido de resolução do 
contrato do anterior concessionário da exploração. -------------------------------------------------  
De acordo com o disposto na alínea f) do n.º 1 do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Quinzena da Juventude ---------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 14/DSC/07 com o processo nº 01/DSC/2007 – 28.2 --------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos.--------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do programa e respectiva estimativa de custos.---------------  
FUNDAMENTOS: 1. Pretende-se através do programa constante no documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número quarenta e três, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião, assinalar o Dia Mundial do Estudante e da Juventude, assim como 
incentivar os jovens do concelho a organizar actividades para outros jovens, desenvolvendo 
a sua criatividade e espírito de iniciativa.-------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Apoio ao Clube de Ténis de Santo André.-----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número oitenta e oito de dois mil e sete da Divisão de Serviços 
Urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Fornecer os materiais solicitados pelo Clube de Ténis de Santo André para 
execução de pequenas obras na sua Sede, cujo custo se estima em € 1.088,62 (com IVA 
incluído). --------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) do n.º 4 do Artigo 64º do Decreto-Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Projecto da Estação de Tratamento de Águas Residuais – ETAR de Vale 
das Éguas -------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vale das Éguas -------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número sessenta e cinco do ano de dois mil e sete, da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. -----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o projecto da ETAR de Vale das Éguas para futuro lançamento de 
empreitada, em conformidade com o documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número quarenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: A construção da estação de tratamento mencionada em epigrafe 
destina-se ao tratamento das águas residuais da referida localidade e visa dar cumprimento 
ao Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho e ao Decreto Lei nº 236/98 de 1 de Agosto que 
estabelecem as normas de descarga do efluente no meio hídrico e no solo, bem como os 
respectivos valores limite dos parâmetros de qualidade. -------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu a importância deste projecto, no qual a 
Câmara Municipal despenderá uma verba significativa, apesar do número pequeno de 
habitantes naquela localidade.--------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 08/DGU/SAU, de dois mil e sete, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número quarenta e cinco, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO SOBRAL MALVEIRO -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração ao loteamento do Bairro da 
Carapinha – Santiago do Cacém, com alvará 38/80. --------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 16 – Bairro da Carapinha – Santiago do Cacém. ---------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 5/2007.----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao loteamento a levar a 
efeito por ANTÓNIO SOBRAL MALVEIRO, sobre o lote 16 do loteamento em nome de 
António Guerreiro Nunes – Bairro da Carapinha – Santiago do Cacém, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 00938/020390 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo 219, Secção L (parte) da freguesia de Santiago do 
Cacém, que consiste na alteração dos índices de implantação e de construção, de acordo 
com o instrumento de gestão territorial actualmente em vigor, nomeadamente o Plano de 
Urbanização de Santiago do Cacém e criação de uma cave para garagem e arrumos. ---------  
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do nº 2 do 
artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Lei nº 177/01 de 4 de Junho e artigo 77º do Dec. Lei 380/99 de 22 de 
Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente 
de 8 e 15 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: RAMIRO E MARTINS LDª -------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao Loteamento nº 13/2005, lote 58,  Calisto e 
Monte Queimado – Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 58 – Loteamento do Calisto e Monte Queimado – Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 13/2005 e requerimento nº 1124 de 01.03.07 , 
em nome de Ramiro e Martins Ldª.--------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor ao loteamento do Calisto e Monte 
Queimado, lote 58, Santiago do Cacém, uma vez que a variação da área de construção não 
ultrapassa 3% e não implica aumento do número de fogos ou alteração dos parâmetros 
urbanísticos constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território. --------------------  
Esta alteração de pormenor irá permitir as seguintes áreas:----------------------------------------  
Áreas da cave:.................................................................................100,00 x 3% = 3,00 m2 

Áreas do r/c:....................................................................................100,00 x 3% = 3,00 m2 

Máximo permitido pela alteração de 3%:.............................................................+  6,00 m2 

FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99, de 16.12.99, 
com as alterações do Decreto Lei 177/2001, de 4.06.01 “As alterações à licença de 
loteamento que se traduzam na variação das áreas de implantação e de construção até 3% 
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desde que não impliquem aumento do número de fogos ou alteração de parâmetros 
urbanísticos constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território, são aprovados 
por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de quaisquer outras 
formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”. ----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SALEMA QUINTELA, CONSTRUÇÕES S.A---------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a alteração de loteamento nº 6/2007  - Loteamento Municipal do 
Plátano – Bairro das Flores – Vila Nova de Santo André --------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Plátano – Bairro das Flores – Vila Nova de 
Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 6/2007.----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração do Loteamento Municipal do Plátano, Bairro das Flores , 
Vila Nova de Santo André, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial sob os 
números 3547 a 3578 da freguesia de Santo André , que consiste em alterar a implantação 
dos lotes, de forma a permitir que haja um afastamento entre as fachadas principais (frente 
de rua) e o passeio pedonal, mantendo-se inalterados os restantes parâmetros urbanísticos 
do loteamento, de acordo com documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número quarenta seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 2 do artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, está 
dispensado o procedimento de discussão pública, na medida em que os lotes na sua 
totalidade são propriedade da Empresa Salema Quintela, Construções, SA --------------------  
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada 
pelo Decreto Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre o 
pedido de licenciamento. --------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público.-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Carapinha – Santiago do Cacém-----------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 10.01-02/2007, do Serviço de Património. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Aprovar a desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, 
com a área de 42,15 m2, destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro da 
Carapinha, lote n.º 18, em Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
5 445º da freguesia de Santiago do Cacém, a confrontar a Norte e Poente com Rua Pública e 
a Sul e Nascente com Lote n.º 18. ---------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafectação do domínio público 
da referida parcela de terreno. --------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo senhor Rui Manuel da Costa 
Guerreiro Sobral Malveiro, conforme pareceres positivos dos Serviços Técnicos 
Municipais, da Junta de Freguesia de Santiago do Cacém, e por não terem existido 
reclamações, resultantes do inquérito público.-------------------------------------------------------  
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Nos termos da alínea b), do nº 4 do art.º 53º e da alínea a) do nº 6 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Uma abstenção da Senhora Vereadora Maria 
dos Anjos Polícia, eleita do PS. ------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: J. C. OLIVEIRA MADEIRAS & DERIVADOS, LDA -----------------------  
ASSUNTO: Prorrogação de prazo para início e conclusão da construção do lote 19 
Exp. 2 ZIL Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo lote 19 Exp. 2 ZIL Vila Nova de Santo André----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Conceder mais seis meses para o Superficiário José Carlos Oliveira gerente 
da firma J. C. Oliveira Madeiras & Derivados, Lda iniciar a construção e conceder mais 
doze meses para concluir a construção no lote 19 Expansão 2, ZIL Vila Nova de Santo 
André, para instalação de carpintaria; -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o despacho do Senhor Vereador na informação nº 
14/GAE/DDET/2007.------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de Indústria Ligeira de 
Vila Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 08/06/90 e pela Assembleia 
Municipal em sessão Ordinária de 22/06/90.---------------------------------------------------------  
3. Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4 e nº 2 do artigo 5 do 
Decreto Lei nº 183/89, de 01 de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova 
de Santo André.-------------------------------------------------------------------------------------------  
4. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL – 
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P. --------------------------------------------------  
ASSUNTO: Núcleo Local de Inserção – Representante de um elemento da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 04/04 – 14.A.17 do Serviço de Acção Social e Saúde.---------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a nomeação como representante suplente da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém no NLI – Núcleo Local de Inserção, da Técnica Superior de Acção 
Social e Saúde, Filomena Marquês Martins. ---------------------------------------------------------  
2. O representante suplente substituirá o efectivo nas suas faltas e impedimentos. ------------  
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo do nº 3 artigo 33º da Lei 13/2003, de 21 de Maio; ---------  
2. ao abrigo da alínea h), do nº 2 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
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Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Uma abstenção da Senhora Vereadora Maria 
dos Anjos Polícia, eleita do PS. ------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 onze horas.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 
 


