CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ACTA NÚMERO VINTE E UM DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E QUATRO DE MAIO
DE DOIS MIL E SETE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e quatro dias do mês de Maio 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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, foram colocadas para discussão e aprovação as actas números dezanove e
vinte, de reuniões anteriores. A acta número dezanove foi aprovada, por maioria, com a
abstenção do Senhor Vereador Manuel Mourão e a acta número vinte foi aprovada, por
maioria, com a abstenção do Senhor Presidente, por não terem estado presentes nas
respectivas reuniões. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------------SANTIAGO DO CACÉM - VENDA AMBULANTE DE PEIXE --------------------------O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Maria Teresa Vilhena, a qual referiu vir
mais uma vez expor à Câmara Municipal o problema da venda ilegal de peixe por
vendedores ambulantes, os quais utilizam carrinhas para o efeito, sem condições higiosanitárias, situação que se arrasta há alguns anos, apesar dos constantes alertas às
autoridades policiais. Acrescentou que se trata de uma concorrência desleal que prejudica
os comerciantes estabelecidos, os quais são obrigados a investir para terem as condições
exigidas pelas autoridades sanitárias e pagam impostos sobre a sua actividade.---------------O Senhor Vereador José Rosado informou que já recebeu a Munícipe nos Serviços e ao
ficar a par da situação, diligenciou junto da GNR para actuar, à qual foram fornecidas as
matrículas das viaturas que desenvolvem aquela actividade de forma ilícita, tendo aquela
Força de Segurança referido que iam proceder a uma vigilância mais apertada. Contudo,
não tem havido resultados. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente recomendou que seja contactada a ASAE – Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica, por escrito, expondo a situação e que seja enviado ofício ao
Comando Distrital da GNR c/cópia ao Destacamento Territorial de Santiago do Cacém, e
em anexo extracto da acta da presente reunião de Câmara. ---------------------------------------Acrescentou que se trata de uma situação grave, não só por prejudicar os comerciantes que
exercem legalmente a sua actividade, mas também pelo facto de não estarem asseguradas as
condições higio-sanitárias, pondo em causa a saúde pública.-------------------------------------O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que é do conhecimento público que esta é
uma prática regular, concordando com as medidas enunciadas. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ABERTURA OFICIAL DA ÉPOCA BANEAR 2007 E CANDIDATURA À
BANDEIRA AZUL ------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Rosado referiu que a praia da Costa de Santo André recebeu
aquele galardão e informou que não foi possível candidatar a praia da Fonte do Cortiço,
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porque uma das condições é a existência de um concessionário na mesma, o que não foi
possível garantir devido a problemas do actual concessionário com o INAG. Contudo,
acrescentou que não se deixou de intervir naquele praia no sentido de melhorar as
condições na mesma, nomeadamente no referente aos acessos, à segurança, limpeza e à
existência de rede para os telemóveis.----------------------------------------------------------------Mais informou que terá lugar no dia 1 de Junho, na Costa de Santo André, a cerimónia
nacional da abertura oficial da época balnear, iniciativa organizada pela Câmara Municipal
em parceria com o Instituto de Socorros a Náufragos e a colaboração da Associação
Resgate, tendo sido escolhida aquela data, por forma a associar a iniciativa ao Dia Mundial
da Criança, pelo que algumas das acções que irão ser desenvolvidas se destinam às mesmas,
prevendo a participação de cerca de quinhentas crianças. -----------------------------------------Acrescentou que também nesta praia foram melhoradas as condições de acesso e a
envolvente ao equipamento de apoio, entre outras intervenções.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EB1 DE BRESCOS ------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Margarida Santos informou que participou num almoço com os pais
dos alunos, professores, o Presidente da Junta de Freguesia de Santo André e outras pessoas
que colaboraram nas obras do refeitório, com trabalho, materiais e de outras formas.--------Mais informou que deu conhecimento aos presentes da intenção da DREA – Direcção
Regional de Educação do Alentejo em encerrar aquela escola, os quais se manifestaram
contra e dispuseram-se a tomar as medidas que forem necessárias para que o mesmo não se
concretize. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO LITORAL ALENTEJANO - JORNADAS MÉDICAS O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, com o Senhor Vereador Álvaro
Beijinha, na sessão solene de abertura das Jornadas Médicas que tiveram lugar no Hospital
do Litoral Alentejano. ----------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que a Organização agradeceu à Câmara Municipal o apoio financeiro e
logístico que lhe foi concedido, contributo que reconheceram importante para a
concretização daquela iniciativa, sendo a única Câmara Municipal do Litoral Alentejano a
responder ao apoio solicitado. -------------------------------------------------------------------------Mais informou que os debates técnicos que tiveram lugar incidiram nomeadamente, sobre
novas experiências na área da investigação e cirurgia do ambulatório, com intervenções
muito importantes de especialistas consagrados nas diferentes áreas. ---------------------------Informou ainda que foi também analisada a questão relativa à necessidade de articulação
entre os Cuidados Primários de Saúde e os Cuidados Hospitalares. -----------------------------Concluiu informando que levantou a questão da necessidade de uma abordagem sobre o
reordenamento da Rede de Saúde, considerando que os quatro Municípios do Litoral
Alentejano, actualmente integrados na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, deviam passar para a Administração Regional de Saúde do Alentejo, fazendo
também todo o sentido a centralização de serviços em Santiago do Cacém, no âmbito da
Nut 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu que é a favor do princípio da descentralização,
pelo que concorda que os quatro Municípios do Litoral Alentejano deviam passar para a
ARS do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que não faz sentido que estes Municípios,
sitos a Sul do Distrito de Setúbal continuem a pertencer, no âmbito da Saúde, à ARS de
Lisboa e Vale do Tejo, devendo passar para a ARS do Alentejo. Acrescentou que, tendo em
conta a existência do Hospital do Litoral Alentejano e a população do Município, deverá ser
tida em conta a sua centralidade. ----------------------------------------------------------------------Acta de 2007-05-24
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O Senhor Presidente referiu que, tendo em conta as intervenções sobre este assunto, nesta
reunião, se pode concluir que a Câmara Municipal concorda, por unanimidade, com um
novo ordenamento no âmbito da Saúde, ou seja, a integração na ARS do Alentejo e a
centralização em Santiago do Cacém, tendo em conta a Nut 3. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMEMORAÇÕES DO DIA MUNICIPAL DO BOMBEIRO -----------------------------O Senhor Presidente referiu que correu bem a primeira edição das comemorações do “Dia
Municipal do Bombeiro”, às quais muitas pessoas assistiram, nomeadamente nas
simulações de salvamento efectuadas pelos Bombeiros das diferentes Associações, no
Largo do Mercado. --------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que a única nota negativa foi a não participação dos Bombeiros de Santo
André, devido aos problemas internos existentes naquela Associação. -------------------------Mais referiu que, no próximo ano, as comemorações terão lugar em Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SESSÃO SOLENE DE HOMENAGEM AO SAUDOSO Dr. JOÃO PAULO FALCÃO
E SILVA -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que, no dia vinte e dois do mês em curso, teve lugar no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, uma sessão solene de homenagem ao Dr. João Paulo, um
homem bom que foi um exemplo como pessoa e como profissional, cuja memória o
Município deve honrar, pelo que, para além desta cerimónia, irá propor à Câmara que o seu
nome faça parte da toponímia da Cidade e que lhe seja atribuída a medalha de mérito
Municipal, a título póstumo. ---------------------------------------------------------------------------Informou que esta foi uma iniciativa da Delegação de Santiago do Cacém da Ordem dos
Advogados com o apoio da Câmara Municipal, na qual participou o Presidente da Ordem
dos Advogados e muitos outros colegas do Dr. João Paulo, entre outras entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FÓRUM UNESCO - ENCERRAMENTO DO TERCEIRO CAMPO DE TRABALHO
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha deu conhecimento das várias iniciativas que tiveram
lugar, no último fim-de-semana, no âmbito do encerramento daquele Campo de Trabalho
nomeadamente, a sessão solene de encerramento com a participação de várias entidades e a
exposição de trabalhos na Biblioteca Municipal de Santo André.--------------------------------Mais informou que foram elaborados projectos de reabilitação de edifícios, entre os quais,
da casa do “Ti Manuel do Tojal” e da Casa do Peixe, no Monte do Paio, para os quais irão
ser apresentadas candidaturas, tendo também sido colocada a ideia de uma eventual
candidatura à UNESCO da Reserva da Lagoa de Santo André, para a sua classificação
como património mundial. -----------------------------------------------------------------------------Acrescentou que foram três anos de muito trabalho, cujo balanço é positivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL GASTRONÓMICO “SABORES DO MUNDO” --------------------------------O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que aquela iniciativa está a decorrer com
muito interesse, alguns restaurantes aderentes têm esgotado, para o qual tem também
contribuído a animação relativa aos respectivos países. -------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que há alguns restaurantes que participam pela primeira vez e
outros que já participaram em edições anteriores. Acrescentou que o Festival em curso
conta com a participação de alunos da Escola de Hotelaria do Estoril, enquanto nos
Festivais anteriores participaram cozinheiros dos diferentes países com o apoio das
respectivas embaixadas. --------------------------------------------------------------------------------Mais informou que os proprietários dos restaurantes referem que estão a aprender com os
alunos de Hotelaria, os quais têm chamado a atenção para algumas questões técnicas
importantes para bem servir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de 2007-05-24
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INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------Projecto “Revitalizar a Bella” Transferência de verba para a Junta de Freguesia de
Abela. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de
Maio do ano em curso, eram as seguintes:-----------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 2.088.337,70 € (dois milhões e oitenta e oito mil
trezentos e trinta e sete euros e setenta cêntimos) --------------------------------------------------OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 387.301,68 € (trezentos e oitenta e sete mil trezentos
e um euros e sessenta e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:----------------------------------ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ-------------------------------ASSUNTO: Moção sobre o encerramento do SADU de Santiago do Cacém -------------LOCALIZAÇÃO: Bairro Azul – Colectiva B11 – Santo André--------------------------------REFERÊNCIA: Processo número dezasseis do ano de dois mil e seis do Gabinete de
Apoio à Presidência. ------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da moção contra o encerramento do SADU de Santiago do
Cacém, aprovada, por unanimidade, em sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de
Santo André, no passado dia 30 de Abril de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ALCALDIA CONCELLO DE SANTIAGO------------------------------------ASSUNTO: Acordo de Geminação entre as Cidades de Santiago do Cacém e Santiago
de Compostela ------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número vinte e nove do ano de dois mil e dois do Gabinete de
Apoio à Presidência. ------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da certificação de Acordo de Geminação de Santiago de
Compostela com Santiago do Cacém, aprovada pelo Pleno do Concello de Santiago de
Compostela no passado dia 26 de Abril de 2007.---------------------------------------------------OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que este é um facto que deve ser
considerado histórico para o Município e como tal é de valorizar, tendo em conta que se
trata do primeiro acordo do género, e o mesmo ser concretizado com Santiago de
Compostela.-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Execução do Auditório do Parque de Feiras e Exposições --------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número quarenta e um de dois mil e quatro da Divisão de Obras
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------PROPOSTA: 1. Aprovar as rectificações e alterações ao projecto inicial elaborado pela
DOTP, de acordo com o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 15 de Fevereiro de
2007.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Aprovar os trabalhos a mais, num total de 39.868,88 € acrescidos de IVA, o que totaliza
41.862,32 € (quarenta e um mil oitocentos e sessenta e dois euros e trinta e dois cêntimos),
bem como a elaboração de contrato adicional. ------------------------------------------------------3. Aprovar os trabalhos a menos, no valor de 68.547,42 € acrescidos de IVA, o que totaliza
71.974,79 € (setenta e um mil novecentos e setenta e quatro euros e setenta e nove
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. A proposta apresentada é consequência de algumas
incompatibilidades entre os projectos das especialidades, omissões e erros de medição,
conforme é descrito na informação da DOTP. ------------------------------------------------------Considera-se que estes trabalhos não podem ser tecnicamente separados do contrato, sem
inconvenientes graves para a obra e para o Dono da Obra, e que os mesmos se destinam à
realização da mesma empreitada. ---------------------------------------------------------------------2. Ao abrigo do art. 26º do D.L 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. 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: Transferência de verbas para realização de visitas de estudo – Ano
Lectivo 2006/2007 --------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: SSR.23.6.5/1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde --------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------PROPOSTA: Adiar para a reunião de 14 de Junho de 2007. ------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -------------------ASSUNTO: Agradecimento – “Procissão do Silêncio” ----------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Ofício datado de 18 de Abril 2007, com o Processo nº
01/SAC/DSC/2007-15.C.1 da Divisão Sócio Cultural. --------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do agradecimento relativo ao apoio da Câmara Municipal
na realização da “Procissão do Silêncio” promovida pela Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Criança 2007 ------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO: 1. do programa para as Comemorações do Dia Mundial da
Criança 2007, que este ano constará de uma peça de teatro A Flauta Mágica, apresentada
pela Companhia de Teatro de Almada, dirigida aos alunos do 1º ciclo.-------------------------2. da estimativa de custos que se prevê ser de 11.228,80 € (onze mil duzentos e vinte e oito
euros e oitenta cêntimos) IVA incluído, respeitante à aquisição de espectáculo dirigido aos
alunos do 1º ciclo e lembranças para todas as crianças integradas em estabelecimentos de
ensino público e privados dos 0 aos 10 anos de idade, do Município.---------------------------Acta de 2007-05-24
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------Dar continuidade à iniciativa das Comemorações do Dia Mundial da Criança, promovida
pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Reordenamento da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico –
2007/2008: Deliberação do Conselho Municipal de Educação -------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: SSC.23.5.G Equipamento da Divisão de Educação, Acção Social e
Saúde/Sasetege/2007. -----------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do teor da deliberação do Conselho Municipal de Educação
de Santiago do Cacém reunido em 18 de Maio, em que consta:----------------------------------“1. Lamentar e rejeitar o procedimento unilateral da DREAlentejo sobre a suspensão de
várias escolas do 1º ciclo do concelho de Santiago do Cacém. -----------------------------------2. Chamar a atenção para a necessidade de ocorrerem nas escolas acolhedoras
investimentos antes da suspensão de qualquer estabelecimento escolar.------------------------3. Concordar com o teor da carta remetida ao Senhor. Director Regional de Educação pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, salientando o facto de não
ter em conta a opinião do Conselho Municipal de Educação, assim como o processo de
elaboração da Carta Educativa em curso. ------------------------------------------------------------Aprovada por 11 votos a favor e 1 voto contra.” --------------------------------------------- ---FUNDAMENTOS: alínea b) do número 2 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que os Conselheiros manifestaram uma
posição firme, de repúdio, relativamente à forma como o Ministério da Educação está a
tratar este assunto, ao decidir sobre o encerramento de escolas sem esperar pela posição do
Conselho Municipal de Educação e do parecer da Câmara Municipal, órgão eleito pela
população e com competências nesta área, sendo a Câmara Municipal que assegura o
transporte dos alunos bem como as suas refeições.-------------------------------------------------Mais considerou que não é aceitável que sejam ultrapassados por um órgão que é nomeado
pelo Governo. --------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que o ICE – Instituto das Comunidades Educativas, deu testemunho de
escolas com poucos alunos que têm obtido bons resultados, porque integradas em projectos
pedagógicos, ao contrário de outras escolas com mais alunos. -----------------------------------O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu não estranhar o teor da reunião e a quase
unanimidade das conclusões, dado que as mesmas reflectem o sentimento da Comunidade
perante uma situação injusta, como é o caso.--------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Margarida Santos reiterou a sua preocupação sobre este assunto,
referindo que, caso o Ministério insista nas medidas anunciadas, algumas crianças poderão
não ir à escola por falta de condições, nomeadamente refeições. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Reordenamento da Rede Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico –
2007/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: SSC.23.5.G Equipamentos da Divisão de Educação, Acção Social e
Saúde/Sasetege/2007. -----------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------Acta de 2007-05-24
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PROPOSTA: 1. que a Câmara Municipal se pronuncie desfavoravelmente quanto à
suspensão das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico de: Foros do Locário, Boticos nº 2 –
Arealão, Brescos, Pouca Farinha e S. Francisco da Serra.-----------------------------------------2. que a Câmara Municipal se pronuncie favoravelmente quanto à suspensão da escola do 1º
Ciclo do Ensino Básico de Aldeia do Cano.---------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de
Setembro e artigo 1º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro. ------------------------------2. Pareceres dos Agrupamentos de Escolas do Município, das Juntas de Freguesia, das
Associações de Pais, do Instituto das Comunidades Educativas e Abaixo-assinado das
populações. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Parecer do Conselho Municipal de Educação de Santiago do Cacém emitido em reunião
de 18 de Maio de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Manuel Mourão. ----------------------------OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu ter algumas dúvidas
sobre a evolução do número de alunos da EB1 de Foros do Locário. ---------------------------A Senhora Vereadora Margarida Santos esclareceu que se prevê a diminuição do número de
alunos daquela escola, no próximo ano, mas que há dificuldades em assegurar o transporte
dos mesmos para a EB1 de S, Domingos, assim como em garantir as suas refeições, porque
o protocolo com o Centro de Dia de S. Domingos contempla somente dez refeições por dia
e neste momento já está a servir dezassete refeições, com muita dificuldade, não tendo
capacidade de resposta para mais dez que seriam necessárias para aqueles alunos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO MUSICAL AMIGOS DA BANDA LIRA
CERCALENSE-----------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº 08/SAC/DSC/2007 com o processo nº 03/SAC/DSC/20076
do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural.-----------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------PROPOSTA: Atribuir uma verba no valor de 7.000 € (sete mil euros) para apoio às
actividades da Banda Lira Cercalense referentes ao Plano de Actividades de 2007. ----------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) 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. ----------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Manuel Mourão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------ASSUNTO: Projecto “Reavitalizar a Bella” Transferência de verba para a Junta de
Freguesia de Abela. ------------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número treze do Gabinete de Reabilitação Urbana e do
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística de dezassete de
Maio de dois mil e sete. --------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado -----------------------------------------------
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PROPOSTA: Aprovar a transferência do montante de 78.900€ (setenta e oito mil e
novecentos euros) para a Junta de Freguesia de Abela, respeitantes ao Projecto Museu do
Trabalho Rural, aprovado na candidatura ao Programa AGRIS. ---------------------------------FUNDAMENTOS: 1. O valor para a execução da exposição considerado na candidatura
não era suficiente para a realização da mesma, uma vez que esta se tinha baseado em breves
apontamentos, obrigando à sua revisão científica, didáctica e pedagógica.---------------------2. Em conformidade com a Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção do artigo 64º nº
4 alínea a) da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Manuel Mourão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Transferência de 51.182,76 Euros para a AMAGRA --------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número cento e quarenta e cinco de dois mil e sete da Divisão
de Serviços Urbanos.------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ----------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a transferência de 51.182,76 Euros (cinquenta e um mil cento e
oitenta e dois euros e setenta e seis cêntimos) para a AMAGRA – Associação de
Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente relativo à imputação ao
Município de Santiago do Cacém de parte das subvenções correspondentes ao ano de 2005
pela exploração do Sub-Sistema de Recicláveis. ---------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 64º do Decreto Lei nº 169/99,
de 18 de Setembro, republicado pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------O Sub-Sistema de Recicláveis (Sub-Recicl) é, no seu período de carência, altamente
deficitário economicamente pois os valores auferidos pela venda dos materiais separados e
pelos valores de contrapartida não são suficientes para o equilíbrio financeiro do Sistema.
Desta forma foi apontado pelo estudo económico/financeiro da POCAlentejo e aprovado
em Conselho Directivo da AMAGRA de 29 de Março de 2006 um esquema de subvenções
para colmatar os défices até ao ano cruzeiro.--------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Manuel Mourão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 16/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 oitenta e sete,
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor
Presidente e pelo Secretário da reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Cálculo da Prestação Anual em Direito de Superfície para o ano de 2007.
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------Acta de 2007-05-24
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REFERÊNCIA: Informação número setenta e três da Divisão de Ordenamento do
Território e Projecto de nove de Maio de dois mil e sete. -----------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo da Prestação Anual em Direito
de Superfície para o ano de 2007, documento que é dado como reproduzido na presente acta
com o número oitenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ----------------------------------FUNDAMENTOS: 1. O Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de Direito de
Superfície -------------------------------------------------------------------------------------------------2. O Regulamento de constituição do direito de Superfície na Zona de Actividades Mistas
de Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Parcelas para Anexar aos Lotes do
Loteamento Municipal do Pôr do Sol em Vila Nova de Santo André, para o ano de
2007.-------------------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André-----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número setenta e cinco da Divisão de Ordenamento do
Território e Projecto de dez de Maio de dois mil e sete. -------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Parcelas
para anexar aos lotes do Loteamento Municipal do Pôr-do-sol em Vila Nova de Santo
André, para o ano de 2007, documento que é dado como reproduzido na presente acta com
o número oitenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. ----------------------------------FUNDAMENTOS: Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de Propriedade Plena
à excepção do que respeita à habitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Parcelas de Terreno para Ampliação dos
lotes dos Bairros das Flores, Atalaia e Horizonte em Vila Nova de Santo André, para o
ano de 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André-----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número setenta e seis da Divisão de Ordenamento do
Território e Projecto de onze de Maio de dois mil e sete. -----------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Parcelas
de Terreno para Ampliação dos lotes dos Bairros, das Flores, Atalaia e Horizonte em Vila
Nova de Santo André, para o ano de 2007, documento que é dado como reproduzido na
presente acta com o número noventa, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas,
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião.----------------------FUNDAMENTOS: a actualização é efectuada de acordo com o nº 2 do artº 2 do
Regulamento de Venda de Parcelas de Terreno para Ampliação de lotes nos Bairros das
Flores, Atalaia e Horizonte, em Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Terrenos em Propriedade Plena, para o
ano de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------

Acta de 2007-05-24

9 de 11

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
REFERÊNCIA: Informação número setenta e nove da Divisão de Ordenamento do
Território e Projecto de quinze de Maio de dois mil e sete. ---------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Terreno
em Propriedade Plena, para o ano de 2007, documento que é dado como reproduzido na
presente acta com o número noventa e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. --------------FUNDAMENTOS: Regulamento de Venda de Parcelas de Terreno em Propriedade Plena à
excepção daqueles que são destinados a habitação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: CERCISIAGO – Transferência de Verba para 2007--------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: SR.23.7.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/Sasetege/2006
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------PROPOSTA: Transferir para a CERCISIAGO – Cooperativa de Educação e Reabilitação
de Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Sines e Santiago do Cacém, no ano de 2007 uma
verba de 14.500,00 € (catorze mil e quinhentos euros) a ser paga em 4 prestações trimestrais
no valor de 3. 625,00 € (três mil, seiscentos e vinte cinco euros) cada. -------------------------FUNDAMENTOS: alínea b) do nº 4 do artº 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, com as
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. --------------------Bem como dar continuidade ao apoio normalmente prestado por esta autarquia à
Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas dos Concelhos de Sines e
Santiago do Cacém, tendo em conta o trabalho que de forma continuada desenvolve junto
de crianças e jovens com problemáticas diversas. --------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Revisão do Plano Director Municipal de Santiago do Cacém / Comissão
Mista de Coordenação.--------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número 07/SPOT/DOTP/07 de dezasseis de Maio de Dois
Mil e Sete da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto. --------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------PROPOSTA: Na sequência da publicação do Aviso nº 1604-DJ, em Diário da República
de 30 de Março/2007, e de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de
Setembro, com a redacção que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de
Dezembro e em cumprimento com o estipulado no nº 4 da Portaria nº 290/2003, a entidade
designada por Região de Turismo da Costa Azul, representativa dos interesses económicos,
sociais, culturais e ambientais, requereu em dez de Maio do corrente ano, a sua participação
na Comissão Mista de Coordenação e pretende fazer-se representar pelo Senhor Jorge
Humberto Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------Pelo facto propõe-se que esta entidade participe na Comissão Mista de Coordenação para a
elaboração da revisão do Plano Director Municipal de Santiago do Cacém (PDM). ----------FUNDAMENTOS: Apesar do requerimento para participação na Comissão Mista de
Coordenação ter entrado após o final do prazo previsto, considera-se a grande relevância e
contributos positivos que a entidade em presença pode fornecer ao processo de revisão do
PDM. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ao abrigo do artigo 267º da Constituição da República Portuguesa, do artigo 8º do DecretoLei nº 442/91, de 15/11 com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 6/96, de 31/12 –
Código do Procedimento Administrativo, do artigo 4º do nº 1 da Lei nº 83/95, de 31 de
Agosto e do artigo 6º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro com a redacção que lhe
é conferida pelo Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro e nº 4 da Portaria nº
290/2003, de 05 de Abril. ------------------------------------------------------------------------------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. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos 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 e vinte minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e
Financeira, exercendo as funções de Secretário. -----------------------------------------------------

O Presidente da Câmara Municipal

________________________________________________
O Secretário da Reunião

________________________________________________
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