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ACTA NÚMERO QUINZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DOZE DE ABRIL DE DOIS MIL E SETE ------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos doze dias do mês de Abril 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, 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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------- 
VISITA AO MUNICÍPIO - ELEITOS MUNICIPAIS------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que irá dirigir um convite à Assembleia Municipal para uma 
visita conjunta dos eleitos nos dois órgãos Autárquicos às freguesias do Município, no dia 
cinco de Maio do ano em curso.------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA:------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
SINECOGERAÇÃO – COGERAÇÃO DA REFINARIA DE SINES, SA. - Linha de 
interligação da central de cogeração de Sines à subestação de Sines. (REN) a 150 KV. 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------ORDEM DO DIA--------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de Abril do 
ano em curso, eram as seguintes:----------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 717.668,86 € (setecentos e dezassete mil seiscentos e 
sessenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos) ------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 392.382,91 € (trezentos e noventa e dois mil 
trezentos e oitenta e dois euros e noventa e um cêntimos) ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Sete/Dois Mil e Dez.------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois 
mil e sete/dois mil e dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cinquenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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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. Três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Segunda Alteração  às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Sete/Dois 
Mil e Dez. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
sete/dois mil e dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cinquenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Segunda Alteração ao Orçamento da Despesa de Dois Mil e Sete. ----------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Segunda Alteração ao Orçamento da Despesa de dois mil e sete, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cinquenta e nove, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a  Peregrinação a 
Compostela”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Deliberar a transferência de uma verba de 27.000€ (vinte e sete mil euros) 
para a Diocese de Beja para fazer face a despesas relacionadas com a organização da 
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Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a Peregrinação a Compostela” que 
decorrerá em Santiago do Cacém entre os meses de Julho a Outubro. --------------------------- 
FUNDAMENTOS: UM: Ao abrigo do Protocolo estabelecido entre o Município de 
Santiago do Cacém, a Xunta da Galiza e a Diocese de Beja no passado dia 27 de Março;---- 
DOIS: Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 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 unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANA MESTRE------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Curso de pintura a pastel realizado em Ermidas Sado ------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado --------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio-Cultural---------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do carta enviada pela munícipe – Ana Mestre, a 
manifestar o seu agrado quanto ao curso de pintura a pastel promovido pela Câmara 
Municipal na freguesia de Ermidas Sado. ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Festa dos Vizinhos 2007, em Vila Nova de Santo André------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Deliberar o apoio á Junta de Freguesia de Santo André, sob a forma de uma 
transferência financeira, no valor de 850 € (oitocentos e cinquenta euros), correspondente: - 
a) Aos custos da adesão da Junta de Freguesia de Santo André à organização promotora das 
Comemorações do Dia Europeu dos Vizinhos em Portugal (CECODHAS.P), no valor de 
500€ (quinhentos euros); -------------------------------------------------------------------------------- 
b) À aquisição de 250 camisolas, no valor de 350€ (trezentos e cinquenta euros).------------- 
FUNDAMENTOS: a) A relevância da realização desta iniciativa é já conhecida pela 
CMSC através da sua realização na Freguesia de Santo André, em 2006, que envolveu cerca 
de meio milhar de habitantes, bem como as associações, clubes e até os comerciantes de 
Vila Nova de Santo André; ----------------------------------------------------------------------------- 
b) A Junta de Freguesia de Santo André considera que os objectivos propostos foram 
alcançados, com a motivação da população para o convívio e a partilha de “um petisco”; --- 
c) A Cidade de Vila Nova de Santo André, sendo um centro urbano com cerca de 11 mil 
habitantes, reúne características para o sucesso da iniciativa, podendo mesmo alcançar 
níveis de projecção equivalentes aos das grandes cidades, contribuindo desta forma para 
uma maior divulgação do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------- 
d) A Junta de Freguesia de Santo André está disponível para, em 2007, realizar a 2ª Edição 
da Festa dos Vizinhos, desta vez no Bairro da Atalaia, constituindo-se como entidade 
organizadora;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) Ao abrigo da alínea b), do nº 6, do artº 64 da Lei 169/99, de 18/09, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11/01.------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Empreitada de Execução das Infraestruturas do Loteamento Municipal 
das Ademas ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz ------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o pedido de prorrogação solicitado de (19 de Abril a 28 de Maio 
de 2007) e o respectivo plano de trabalhos e plano de pagamentos, para as seguintes 
especialidades: arruamentos, rede de drenagem de águas pluviais, rede de abastecimento de 
águas e rede de telecomunicações. --------------------------------------------------------------------- 
2. Que, para efeitos de revisão de preços, para as restantes especialidades se mantenha em 
vigor o plano de pagamentos aprovado em 13/04/2006. ------------------------------------------- 
FUDAMENTOS: Verificou-se que a situação dos terrenos desde o lote 17 até ao depósito, 
apenas ficou resolvida durante o mês de Março de 2007 tendo sido comunicado ao 
empreiteiro o total levantamento da suspensão nessa zona em 28 de Março de 2007. -------- 
No que se refere à rede de Telecomunicações houve necessidade de efectuar algumas 
alterações ao projecto, de acordo com indicações da Portugal Telecom, tendo a Câmara 
Municipal comunicado as mesmas em 20 de Novembro de 2006, o que impossibilitou o 
empreiteiro de cumprir o previsto no Plano de Pagamentos aprovado.  ------------------------- 
Atendendo às situações descritas foi apresentado pelo empreiteiro um pedido de 
prorrogação de prazo de 39 dias e respectivos plano de trabalhos e pagamentos, que se 
juntam em anexo.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Dado que os impedimentos ao cumprimento do plano de trabalhos aprovado, por parte do 
Dono de Obra, se prenderam com as especialidades acima descritas. ---------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Balanço Social 2006--------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: 32 /DGRH/2007--------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Balanço Social de 2006 da Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, elaborado ao abrigo do Decreto Lei 190/96, de 9 de Outubro, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número sessenta, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Secretário Substituto da reunião. ----------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que é de valorizar o trabalho desenvolvido 
pela Divisão de Gestão de Recursos Humanos na elaboração deste documento, o qual não 
teria sido possível se a Câmara Municipal não tivesse investido em software e em 
formação.-  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO QUADRICULTURA -------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Oficio com o registo de entrada 001449 de 24/01/2007 e Ficha de 
Atendimento datada de 19/01/2007, com o processo nº 06/SAC/DSC/2007. ------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Atribuir uma verba no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) 
como forma de apoio ao espectáculo evocativo de Zeca Afonso – CONTOS VELHOS, 
RUMOS NOVOS promovido pela Associação Quadricultura, a ADECLA e a AJAGATO. - 
FUDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2006/2007 – Inclusão da aluna Carina Isabel G. 
Pereira no Circuito Especial nº32 ------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR.23.6.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE--- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Que à verba prevista (10.911,89 €) a transferir para a Junta de Freguesia de 
São Bartolomeu da Serra e aprovada por Deliberação de Câmara de 2007.02.22, acresça o 
valor total de 1.047,20 € (mil e quarenta e sete euros e vinte cêntimos) pela inclusão da 
aluna da EB1 de São Bartolomeu da Serra.----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A aluna vive apenas com a avó que não tem transporte próprio, 
tendo a aluna de percorrer a distância de casa até à EB1 de São Bartolomeu da Serra a pé e 
sozinha, para além de atravessar a linha ferroviária; ------------------------------------------------ 
2. Os fracos recursos económicos; --------------------------------------------------------------------- 
3. Nos anos lectivos anteriores a aluna usufruiu de transporte escolar na modalidade de 
Circuito Especial e caso não beneficie de transporte escolar poderá começar a faltar às aulas 
o que irá prejudicar a sua aprendizagem. ------------------------------------------------------------- 
4. Apesar de aluna não ter direito à oferta de transporte escolar ao abrigo do estipulado no 
Decreto – Lei nº299/84 de 5 de Setembro mas, atendendo à sua situação excepcional, 
entendeu, esta Câmara Municipal incluir a aluna a título excepcional, no Plano de 
Transporte Escolar 2006/2007, designadamente no circuito especial nº32. --------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SINECOGERAÇÃO – COGERAÇÃO DA REFINARIA DE SINES, SA. 
ASSUNTO: Linha de interligação da central de cogeração de Sines à subestação de 
Sines. (REN) a 150 KV. -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Boavista – Santiago do Cacém. ------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número dois, tipo zero nove – zero um, do ano de dois mil e 
sete, da Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor vereador José Rosado.------------------------------------------------ 
PROPOSTA: a) - Autorizar a instalação dos postes nºs 24 e 25 no terreno propriedade do 
Município, necessários para satisfazer as condições de segurança do transporte de energia 
eléctrica em Muita Alta Tensão.------------------------------------------------------------------------ 
b) – Aprovar a minuta do acordo a celebrar com a Sinecogeração – Cogeração da Refinaria 
de Sines, S.A, documento que é dado como reproduzidos na presente acta com o número 
sessenta e um, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados 
pelo Senhor Presidente e pelo Secretário Substituto da reunião. ---------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do previsto na alínea f) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 
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: Festival Sabores do Mundo 2007 ---------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Informação nº 48/ST/DDET/2007 de 15 de Maio de 2006 da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo – Serviço de Turismo ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovação de protocolo de colaboração entre o CESTUR (Centro de 
Estudos de Turismo da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril) e o Município de 
Santiago do Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número sessenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário Substituto da reunião. ---------------------- 
FUDAMENTOS: Dar continuidade à iniciativa supra-referida através do protocolo 
celebrado entre o CESTUR e o Município de Santiago do Cacém, dado que a assessoria 
estabelecida por este revela-se de capital importância para a realização do projecto, tendo 
em conta que a área da gastronomia é a mais relevante. -------------------------------------------- 
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. --------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Chefe de Secção da Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto. ------------------------------ 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 
 


