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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA TRINTA DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE. -----  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos trinta dias do mês de Abril de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
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 para discussão e aprovação a acta número dezasseis, de reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
COMEMORAÇÕES DOS TRINTA E CINCO ANOS DO 25 DE ABRIL NO MUNICÍPIO --  
O Senhor Presidente referiu que aquelas comemorações tiveram lugar por todo o Município 
e que, no âmbito das mesmas, participou, em Abela, numa sessão/debate sobre “A Guerra 
Colonial e seus efeitos” que contou com a intervenção de militares de Abril, nomeadamente 
o Coronel Pára-quedista (na reserva) Albano Pinela, natural do Município. --------------------  
Mais informou que participou também numa iniciativa da Quadricultura, na Cidade de Vila 
Nova de Santo André, sobre o Poeta José Carlos Ary do Santos, recordado através dos seus 
poemas e das palavras de Ruben de Carvalho. ------------------------------------------------------  
Referiu ainda que aquelas iniciativas foram muito interessantes e participadas. ---------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
AMLA- REUNIÃO DA UNIDADE DE DIRECÇÃO DE CONTRATUALIZAÇÃO ---  
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, naquela reunião, no dia vinte e nove 
do mês em curso, a qual teve lugar na Sede do Município de Santiago do Cacém, com a 
presença dos Presidentes das Câmaras e alguns técnicos dos cinco municípios do Litoral 
Alentejano, tendo como objectivo estabelecer prioridades de investimento no âmbito do 
financiamento do Feder, acrescentando que dos duzentos e sessenta e dois milhões 
contratualizados com as associações da Nut III, foram atribuídos trinta e três milhões de 
euros ao Alentejo Litoral, tendo sido aprovado na AMLA a distribuição de um montante de 
cerca de cinco milhões de euros por cada um dos cinco municípios, com a qual discordou, 
por considerar que aos municípios de Santiago do Cacém e de Odemira deveriam ser 
atribuídos montantes superiores, tendo em conta a sua dimensão e o número de habitantes.-  
Acrescentou que foram definidas algumas prioridades nomeadamente, da rede rodoviária, 
das áreas de acolhimento de empresas, do abastecimento de água em baixa e de 
equipamento de coesão local.---------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a CCDRA não aprovou a candidatura dos cinco municípios do Litoral 
Alentejano ao “Programa Estratégico da Rede de Cidades e Centros Urbanos para a 
Competitividade e Inovação do Alentejo Litoral”, devido a limitações nas verbas, segundo o 
que lhe foi comunicado pela Presidente daquela Comissão. ---------------------------------------  
Acrescentou que os municípios irão reanalisar o processo, com o objectivo de voltar a 
apresentar a candidatura. -------------------------------------------------------------------------------  
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TRANSPORTE DE MERCADORIAS PERIGOSAS NO MUNICÍPIO – 
SINALIZAÇÃO – PEDIDO DE REUNIÃO DA EMPRESA “ESTRADAS DE 
PORTUGAL”.-------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que recebeu carta da empresa “Estradas de 
Portugal”, onde a mesma se disponibiliza para reunir com a Câmara Municipal e os 
operadores de transportes de mercadorias perigosas, para uma análise conjunta da situação 
criada por aquela Empresa ao arrancar os sinais de trânsito colocados pela Câmara 
Municipal para implementação da Postura de Trânsito aprovada pelos órgãos municipais, 
na sequência da recomendação do Conselho Municipal de Segurança, dada a perigosidade 
para as populações resultante do atravessamento dos principais centros urbanos do 
Município por viaturas que transportam aquele tipo de mercadorias, demonstrando um total 
desrespeito pelos órgãos municipais, o que motivou a apresentação de uma queixa – crime 
por parte da Câmara Municipal junto do Ministério Público. Acrescentou que analisou com 
uma Jurista da Câmara Municipal o enquadramento daquele pedido no processo em curso, 
dando conhecimento aos restantes membros do Executivo dos pareceres sobre o mesmo. ---  
O senhor Presidente colocou o assunto para discussão, relativamente ao qual todos os 
membros do Executivo Municipal deram os seus contributos, no sentido de vir a ser 
encontrada, entre as duas entidades, a melhor solução para o problema criado pela 
“Estradas de Portugal”, de forma a garantir a segurança das populações. -----------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------  
Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal.---------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Protocolo “Iniciativa Emprego 2009” ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Gestão de Recursos Humanos -----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo de aprovação e respectiva celebração de 
protocolo entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e o Município de Santiago 
do Cacém, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número cento 
e vinte e dois, praticado pela Vice-Presidente da Câmara, Margarida Santos, em minha 
representação, em 22 de Março de 2009, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta, com o número cento e vinte e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. 
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Compete à Câmara Municipal a aprovação de actos 
administrativos relativos à participação do Município em projectos e programas de interesse 
municipal, em parceria com outras entidades da Administração Central; -----------------------  
2. Os actos administrativos são passíveis de ratificação pelo órgão detentor da competência 
legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. -------------------  
De Direito: Alínea b) nº 4 do artigo 64 e nº 3 do artigo 68 ambos da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 137 do 
Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A partir deste momento, eram dez horas e trinta e cinco minutos, verificou-se a 
ausência do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. ----------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Parceria para Criação de Rede de Programação Cultural – 
Cultrele. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 24/DSC/2009 da Divisão Sociocultural / Processo nº 
5/2009. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Ratificar o acto administrativo de aprovação e respectiva celebração de 
protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e o Município de Leiria, por mim 
praticado em 27 de Abril de 2009, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta, com o número cento e vinte e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, 
pelos meios adequados, o apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, desportiva, recreativa ou outra; --------------------------------------------------------------  
2. Os actos administrativos são passíveis de ratificação pelo órgão detentor da competência 
legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. -------------------  
De Direito: Alínea b) nº 4 do artigo 64 e nº 3 do artigo 68 ambos da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 137 do 
Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Execução do Gabinete Municipal de Santo André ------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a aplicação de multa à empresa Consdep SA pelo não cumprimento 
do prazo de execução da obra.--------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Artº 151 e artº 201 do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março. ----------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Servidão Administrativa - Emissário de águas residuais da ZIL do 
Cercal. 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02 – 04.01 de dois mil e nove do Serviço de Património. -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Constituir servidão administrativa para passagem de emissário de águas 
residuais, sobre uma parcela de terreno com a área de 2 383,00 m2, a confrontar a Norte, 
Sul e Poente com terrenos do prédio remanescente e a Nascente com proprietário do Artigo 
4º Secção S, a qual faz parte do prédio inscrito na matriz cadastral sob o Artigo 28º da 
Secção R, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha 
nº 919/19940503, da freguesia do Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.-----  
2. Atribuir a compensação de 10 500,00 € (dez mil e quinhentos euros) aos proprietários do 
prédio onerado, Dona Maria Dalila Tavares Pinto de Avelar Soares, João Reinaldo Tavares 
Pinto de Avelar, Carla Patrícia Pinto de Avelar Costa Correia de Azevedo Matos, Mafalda 
Cristina Pinto de Avelar Costa Correia e Paulo Carlos Pinto de Avelar Costa Correia. ------  
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FUNDAMENTOS: 1. A referida parcela de terreno destina-se à construção do emissário 
de águas residuais da ZIL do Cercal. ------------------------------------------------------------------  
2. Nos termos da alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
3. Na sequência da deliberação camarária de 21 de Junho de 2007. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Servidão Administrativa - Emissário de águas residuais da ZIL do 
Cercal. 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 01 – 04.01 de dois mil e nove do Serviço de Património. -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Constituir servidão administrativa para passagem de emissário de águas 
residuais, sobre uma parcela de terreno com a área de 534,00 m2, a confrontar a Norte com 
Rua da Azinhaga do Barranco, a Sul com E. N. 390, e a Nascente e Poente com terrenos do 
prédio remanescente, a qual faz parte do prédio inscrito na matriz cadastral sob o Artigo 67º 
da Secção Q, descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob a 
ficha nº 1837/20071115, da freguesia do Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do 
Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Atribuir a compensação de 2 800,00 € (dois mil e oitocentos euros) às proprietárias do 
prédio onerado, senhoras Maria Joana, Maria Antónia Pinela Ramos, Maria Manuel Pinela 
Ramos e Mariana Joaquina Pinela Ramos. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A referida parcela de terreno destina-se à construção do emissário 
de águas residuais da ZIL do Cercal. ------------------------------------------------------------------  
2. Nos termos da alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
3. Na sequência da deliberação camarária de 21 de Junho de 2007. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------  
ASSUNTO: Servidão Administrativa - Emissário de águas residuais da ZIL do Cercal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 03 – 04.01 de dois mil e nove do Serviço de Património. -----  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Constituir servidão administrativa para passagem de emissário de águas 
residuais, sobre uma parcela de terreno com a área de 8 481,30 m2, a confrontar a Norte 
com E. N. 390, a Sul com terrenos do prédio remanescente e proprietários dos prédios 
Artigo 2º e Artigo 4º, ambos da Secção S, a Nascente com terrenos do prédio remanescente 
e proprietários do prédio Artigo 4º Secção S, e a Poente com terrenos do prédio 
remanescente e proprietários do prédio Artigo 28º Secção R, a qual faz parte do prédio 
inscrito na matriz cadastral sob o Artigo 1º da Secção S, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 9 289, a folhas 129, do livro B-27, da 
freguesia do Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.-------------------------------  
2. A compensação a atribuir aos proprietários do prédio onerado, será satisfeita em espécie, 
com a construção de um pontão, conforme vontade manifestada pela senhora Rosália Maria 
do Nascimento Brito da Silva Melo e pelo senhor João Filipe Brito da Silva Melo. ----------  
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FUNDAMENTOS: 1. A referida parcela de terreno destina-se à construção do emissário 
de águas residuais da ZIL do Cercal. ------------------------------------------------------------------  
2. Nos termos da alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
3. Na sequência da deliberação camarária de 21 de Junho de 2007. ------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal.-----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Protecção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA:1. Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Mérito Municipal a:- -----  
- Adelino António Guerreiro.-------------------------------------------------------------------------  
- Luís António Pereira. --------------------------------------------------------------------------------  
- António Manuel Sobral Romão Gonçalves Nunes. --------------------------------------------  
- Mário Violante. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2. Submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal.-----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do Regulamento de Concessão de Condecorações pelo 
Município Santiago do Cacém e nomeadamente dos seus artigos 3º e 9º. -----------------------  
- Adelino António Guerreiro – Bombeiro da Associação de Bombeiros de Alvalade, ao 
longo de treze anos de serviço, tem desempenhado a sua actividade de forma empenhada, 
com persistência, generosidade, aplicação. -----------------------------------------------------------  
Pessoa sempre pronta a resolver os problemas dos bombeiros com sentido de 
responsabilidade e dedicação seja de dia ou de noite, não regateando esforços para a 
resolução dos problemas.--------------------------------------------------------------------------------  
- Luís António Pereira - Entrou para os Bombeiros de Santo André no ano de 1995. Ao 
longo destes 14 anos foi sempre um bombeiro exemplar sendo muitas vezes exemplo para 
outros camaradas seus. ----------------------------------------------------------------------------------  
Alem do serviço operacional colaborou sempre em eventos realizados pela Associação, e 
foi um dos principais elementos da Comissão de Festas de São Luís para a oferta de uma 
Ambulância a este corpo de Bombeiros. --------------------------------------------------------------  
Hoje com 60 anos ainda é um elemento assíduo e sempre disponível em colaborar com esta 
Associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
- António Manuel Sobral Romão Gonçalves Nunes – Bombeiro da Associação de 
Bombeiros do Cercal do Alentejo, ao longo dos seus vinte e oito anos de serviço tem 
dedicado toda a sua capacidade e aptidão, mostrando mesmo nas mais difíceis situações o 
espírito e dedicação que é apanágio dos bombeiros, prestando em todas as circunstâncias o 
auxílio que lhe é solicitado.-----------------------------------------------------------------------------  
- Mário Violante – Bombeiro da Associação de Bombeiros de Santiago do Cacém desde 
15 de Agosto de 1969, agraciado com vários louvores e condecorações é actualmente 
bombeiro de 1ª classe deste Corpo de Bombeiros, tendo para além das formações 
necessárias para progredir na carreira de bombeiro, vários cursos de formação especifica 
tanto na área da saúde e socorro como no combate aos fogos florestais. ------------------------  
Ao longo da sua actividade como bombeiro, serviu a causa, sempre com espírito de equipa, 
amigo de todos e cumpridor dos seus deveres, abdicando muitas vezes da família e do seu 
tempo de descanso para cumprir os serviços para que estava escalado. Nunca regateou 
esforços para cumprir na íntegra a sua obrigação. ---------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade, com seis votos a favor. -----------------------------------------------  
Votação efectuada por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Santiago do Cacém – 
Transferência de verba para fotocópias 2008/2009----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 30.6/Divisão de Educação, Acção Social e Saúde /SASETEGE/2009, 
informação nº 046/DEASS/SASETEGE/2009 de 29-02-2009. -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém uma verba 
no valor de 977,60 € (novecentos e setenta e sete euros e sessenta cêntimos), destinada a 
apoiar os gastos tidos com fotocópias dos alunos da EB1 de Santiago do Cacém no ano 
lectivo 2008/2009. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Tem a Câmara Municipal apoiado o fornecimento de fotocópias aos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico através da 
transferência para a Juntas de Freguesia de verbas especificas, enquadradas em Protocolo 
para definição das obrigações mútuas decorrentes das autorizações para prática de actos da 
competência da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  
2. Não tendo a EB1 de Santiago do Cacém sido enquadrada nos referidos Protocolos, tem 
sido entendimento da Câmara Municipal prestar-lhe igual apoio, traduzido na transferência 
de verba com base em princípio aí definido. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ -------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba – Festa dos vizinhos--------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Oficio da Junta de Freguesia de Santo André com o registo de entrada nº 
4489 de 24 de Março com processo do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio 
Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 800,00 € (oitocentos 
euros) para a Junta de Freguesia de Santo André destinada a apoiar a realização da Festa 
dos Vizinhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) 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.-----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO INSTITUTO SUPERIOR DE 
ESTUDOS INTERCULTURAIS E TRANSDISCIPLINARES DE VILA NOVA DE 
SANTO ANDRÉ DO INSTITUTO SUPERIOR -------------------------------------------------  
ASSUNTO: Semana Académica do Instituto Superior de Estudos Interculturais e 
Transdisciplinares de Vila Nova de Santo André do Instituto Piaget – Pedido de Apoio 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sociocultural ----------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no montante de 1.500 € (mil e quinhentos euros) para a 
Associação de Estudantes do Instituto Superior de Estudos Interculturais e 
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Transdisciplinares de Vila Nova de Santo André para apoio à iniciativa “Semana 
Académica” -----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Iniciativa de importância sócio/cultural que visa dar a conhecer as 
actividades académicas desenvolvidas naquela Instituição.----------------------------------------  
2. Em virtude de se tratar de uma Associação de Estudantes do único Instituto Superior do 
Concelho que é uma estrutura representativa e organizativa dos estudantes que frequentam 
este estabelecimento de ensino. ------------------------------------------------------------------------  
3. 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 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Cedência de materiais para conclusão das obras dos Balneários do 
Campo de Futebol de Ermidas-----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Aldeia-------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação sessenta e quatro de dois mil e nove da Divisão de Serviços 
Urbanos ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a cedência de materiais para a conclusão das obras dos Balneários 
do Campo de Futebol de Ermidas, cujo custo orçamentado é de 2.274,60 € (dois mil 
duzentos e setenta e quatro euros e sessenta cêntimos) --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos Clubes, possibilitam o 
desenvolvimento da sua actividade desportiva regular, bem como a continuidade da sua 
intervenção junto da população do Município. ------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Processo Disciplinar instaurado por Despacho de seis de Novembro de 
dois mil e oito --------------------------------------------------------------------------------------------  
Arguido: Luís Manuel Raposo Matias -------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo Disciplinar nº 3/2008 do Gabinete Jurídico ------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aplicar ao arguido, em cúmulo jurídico, a pena única de suspensão de 
sessenta dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Relatório Final da Instrutora do Processo. ----------  
2. Nos termos dos artigos 14º, 11º nº 1 alínea c) e 13º nº 3 do Estatuto Disciplinar dos 
Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo Decreto 
Lei nº 24/84, de 16 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor e um voto em branco. -------------------------  
Votação efectuada por escrutínio secreto. ------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 15/DGU/SAU, de dois mil e nove, 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 cento e vinte e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MÁRIO CUSTÓDIO GONÇALVES---------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 6 – da Z.I.L., Exp. III em Vila Nova de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 90/1997 do Serviço de Património.-------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o Sr. Mário Custódio Gonçalves, a transmitir o direito de 
superfície sobre o lote nº 6 da ZIL Exp. III em Vila Nova de Santo André, descrito na 
C.R.P. sob a ficha nº 03061/211096, da freguesia de Santo André, para o Sr. Rui Miguel 
Isabel Gonçalves. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2. A actividade a desenvolver tem que ser compatível com o definido no Regulamento em 
vigor para a ZIL de Santo André. ----------------------------------------------------------------------  
3. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património. ----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelo requerente. ----------------------------  
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PRÓ-MONTADO – ASSOCIAÇÃO PARA A VALORIZAÇÃO DO 
MONTADO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Integração do Município de Santiago do Cacém na Direcção da 
Associação no Biénio 2009/2011 ---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar a Integração do Município de Santiago do Cacém na Direcção da 
Associação Pró-Montado, no Biénio 2009/2011, conforme a proposta de lista em anexo. ---  
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea j) do nº 2, do artº 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: Revisão do Plano Director Municipal de Santiago do Cacém / 
Constituição da Comissão de Acompanhamento.------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número setenta e um de Dois Mil e Nove de Catorze de Abril 
da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto ----------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: À data da deliberação de Câmara que determinou a Revisão do PDM 
vigorava o DL n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, regulamentado pela Portaria n.º 290/2003, 
de 5 de Abril que dispunha que poderiam integrar a CA (então denominada por Comissão 
Mista de Coordenação - CMC) os “representantes das organizações económicas, sociais, 
culturais e ambientais de maior relevância na área do município”;-------------------------------  
Nesse contexto, foi objecto de deliberação de Câmara a aprovação da proposta de 
integração nas CMC das entidades, AECOPS, APIParques e Região de Turismo da Costa 
Azul.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Actualmente, nos termos definidos pela Portaria n.º 1474/2007, de 16 de Novembro, 
rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 1-C/2008, de 15 de Janeiro, as organizações 
representativas dos interesses privados não poderão integrar a CA, sendo, todavia, 
salvaguardada a sua participação nos períodos destinados à participação pública, pelo facto;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se: 1. Que sejam revogadas as deliberações que aprovaram a integração das 
entidades AECOPS, APIParques e Região de Turismo da Costa Azul, nomeadamente: -----  
AECOPS (Deliberado em Reunião de Câmara de 10 de Maio de 2007); ------------------------  
APIParques (Deliberado em Reunião de Câmara de 10 de Maio de 2007) e; -------------------  
Região de Turismo da Costa Azul Deliberado em (Reunião de Câmara de 24 de Maio de 
2007); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Que a Câmara Municipal solicite à CCDRA a marcação de uma reunião preparatória, 
conforme disposto no art. 75º-A, n.º 3 do RJIGT e art. 2º, n.º 2 da Portaria n.º 1474/2007. --  
3. Que seja tomado conhecimento de que a Comissão de Acompanhamento passe a ser 
integrada pelas seguintes entidades: -------------------------------------------------------------------  
a) Câmara Municipal de Santiago do Cacém (na qualidade de entidade responsável pela 
revisão do Plano); ----------------------------------------------------------------------------------------  
b) Assembleia Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------------------------------  
c) Câmara Municipal de Sines; -----------------------------------------------------------------------  
d) Câmara Municipal de Grândola;--------------------------------------------------------------------  
e) Câmara Municipal de Aljustrel; --------------------------------------------------------------------  
f) Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo; ------------------------------------------------------  
g) Câmara Municipal de Ourique; ---------------------------------------------------------------------  
h) Câmara Municipal de Odemira; --------------------------------------------------------------------  
i) Juntas de Freguesia do Município; -----------------------------------------------------------------  
j) Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo;-----------------------  
k) Administração de Região Hidrográfica do Alentejo, I. P.; -------------------------------------  
l) Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P.; ---------------------------  
m) Autoridade Nacional de Protecção Civil; ---------------------------------------------------------  
n) Águas de Santo André, SA; -------------------------------------------------------------------------  
o) Direcção -Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; ------------------------------------  
p) Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo; ---------------------------------------  
q) Direcção -Geral dos Recursos Florestais; ---------------------------------------------------------  
r) Direcção -Geral de Energia e Geologia;-----------------------------------------------------------  
s) Direcção Regional da Economia do Alentejo;----------------------------------------------------  
t) Direcção Regional de Educação do Alentejo; ----------------------------------------------------  
u) Direcção Regional de Cultura do Alentejo;-------------------------------------------------------  
v) ICP – Autoridade Nacional de Comunicações;---------------------------------------------------  
w) EP — Estradas de Portugal, E. P. E.; --------------------------------------------------------------  
x) Instituto Geográfico Português;---------------------------------------------------------------------  
y) Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade I. P.; ------------------------------  
z) Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.; ------------------------------------------  
aa) Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P.;-------------------------------------------------  
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bb) Instituto do Desporto, I.P.; -------------------------------------------------------------------------  
cc) Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P.; -------------------------------------------------------  
dd) Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres I. P.; ------------------------------------  
ee) Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.; -------------------  
ff) REFER — Rede Ferroviária Nacional, E. P. E.; -------------------------------------------------  
gg) Turismo de Portugal, I. P.; -------------------------------------------------------------------------  
hh) Guarda Nacional Republicana; --------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, com a 
redacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, bem como da 
alínea a), do nº 2 do artigo 64º, da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro na redacção da Lei n.º 
5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos definidos pela Portaria n.º 1474/2007, de 16 de 
Novembro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 1-C/2008, de 15 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 onze horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


