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ACTA NÚMERO TRINTA E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E SETE DE SETEMBRO 
DE DOIS MIL E SETE-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram, o Senhor Vitor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, 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. -------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos.--------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 trinta e seis, da 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.-------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 
EXTINÇÃO DA EMPRESA LITÁGUAS--------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento da extinção daquela Empresa, por deliberação do 
Conselho Directivo da AMLA – Associação de Municípios do Litoral Alentejano, 
aprovada, por maioria, com os votos a favor, dos Municípios, de Alcácer, Grândola e 
Odemira, e os votos contra, dos Municípios de Santiago do Cacém e Sines.-------------------- 
Mais informou que na reunião do Conselho Directivo da AMLA foram apresentados quatro 
cenários pelo Conselho de Administração da Litáguas: -------------------------------------------- 
1º - Reformulação da Candidatura ao Fundo de Coesão apresentada em Bruxelas. ------------ 
2º -Abertura de concurso para a escolha de parceiros públicos ou privados, para acrescentar 
tecnologia, saber e capital àquela empresa. ----------------------------------------------------------- 
3º -Adaptação dos Estatutos da Litáguas para possibilitar a gestão da água, em baixa.-------- 
4º - A extinção da empresa. ----------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que a posição que tomou foi no sentido de sugerir que fossem agregados os 
três primeiros cenários, manter o projecto e apresentar uma única candidatura, bem como 
aproveitar a ideia avançada pelo Ministério do Ambiente, de obtenção de um parecer do 
LNEC. Sugestões estas que foram rejeitadas pelos Municípios de, Alcácer, Odemira e 
Grândola. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que estes três Municípios tomaram partido pelo Sistema Multimunicipal, 
entregando a gestão da água à Empresa Águas de Portugal e aos interesses privados, o que 
se irá reflectir na tarifação, penalizando as populações. -------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARTA DA EMPRESA CONDOP SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO DA 
EXECUÇÃO DO AUDITÓRIO DO PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES ---------- 
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O Senhor Presidente deu conhecimento do teor da carta da Administração daquela Empresa, 
a qual veio requerer a suspensão da intenção de rescisão contratual por 60 dias, a fim de 
poder encontrar uma solução para conclusão dos trabalhos. --------------------------------------- 
Mais informou que, ontem, reuniu com o Administrador principal da Empresa, Engº Mário 
Conde, o qual lhe expôs a situação difícil que a mesma atravessa, devido a problemas com 
um cliente privado, o qual deixou de assumir os seus compromissos com a Banca. ----------- 
Acrescentou que a CONDOP, é uma Empresa com mais de vinte anos no Mercado, e tinha 
em curso quarenta e cinco obras, quarenta e uma das quais, públicas. --------------------------- 
Mais informou que a Empresa não aceitou a proposta de insolvência, recorrendo ao PEC – 
Procedimento Extrajudicial de Conciliação.---------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que, face à situação que lhe foi exposta por aquele responsável da Empresa, 
assumiu o compromisso de aguardar até à próxima semana pelo evoluir da situação e só 
depois actuar.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXPOSIÇÃO “NO CAMINHO SOB AS ESTRELAS – SANTIAGO E A 
PEREGRINAÇÃO A COMPOSTELA” – PROLONGAMENTO. -------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que a exposição se prolongará até ao final do mês 
de Novembro do ano em curso, para possibilitar a visita a um conjunto de entidades de 
vários pontos do País, as quais não o puderam fazer até Outubro. ------------------------------- 
Acrescentou que este prolongamento foi acordado com os parceiros naquela iniciativa.------ 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia perguntou se está previsto algum programa 
de visitas com as escolas.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que foi enviada uma circular às escolas e outras entidades, 
divulgando aquela exposição por todo o País.-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e seis de 
Setembro do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 682.276,74 € (Seiscentos e oitenta e dois mil duzentos e 
setenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos). ---------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 523.088, 51 € (Quinhentos e vinte e três mil oitenta e 
oito euros e cinquenta e um cêntimos).---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ----------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------- 
ASSUNTO: Avaliação da Gestão Autárquica ---------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do estudo de avaliação da Gestão Autárquica elaborado 
pela “Consulmark – Estudos de Mercado e Trabalho de Campo, Lda”, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e sessenta, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM-------------------------------------- 
ASSUNTO: Proposta de Alteração de preço de material e estabelecimento de preços 
de blocos e Kits para venda ao público referentes à Exposição “No Caminho sob as 
Estrelas – Santiago e a Peregrinação a Compostela” ------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência --------------------------------- 
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APRESENTANTE: Senhor Presidente-------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a seguinte proposta de preços referente ao mencionado em 
epígrafe: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Caderno M2 – Preço actual – 7,50€ (sete euros e cinquenta cêntimos) ----------------------- 
--------------------Preço proposto – 4,00€ (quatro euros) ------------------------------------------- 
 - Novos Materiais -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Blocos (médio) – Preço proposto – 6,50€ (seis euros e cinquenta)------------------------------ 
- Blocos (pequenos) Preço proposto – 5,00€ (cinco euros)----------------------------------------- 
- Kits:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     -“CAMINHO SOB AS ESTRELAS”, constituído por saco, jogo, caderno, borracha, t-shirt 
(criança) e Livro “Patrimónia – História com histórias de Santiago” – 27,50€ (vinte e sete 
euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------- 

     -“CÉU E TERRA”, constituído por saco, roteiro e Livros “Entre o Céu e a Terra” e “Entre 
o Céu e a Terra – Criança” – 82,50€ (oitenta e dois euros e cinquenta cêntimos).------------- 

    -“FORMAS DE ESPÍRITO”, constituído por saco e Livros “Formas de Espírito” e 
“Formas de Espírito – Criança” – 62,50€ (sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos). ----- 

    -“SANTIAGO”, constituído por saco, alforge, azulejo, caderno, lápis, borracha e Livro 
“Santiago Combatendo os Mouros” – 47,50€ (quarenta e sete euros e cinquenta cêntimos).  
FUNDAMENTOS: UM – Ao abrigo do Protocolo estabelecido entre o Município de 
Santiago do Cacém, a Xunta de Galicia e a Diocese de Beja, no passado dia 12 de Março 
de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOIS – Nos termos da alínea j) do artigo 64º da Lei 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: Praias da Costa de Santo André e Fonte do Cortiço – Protocolo de 
Colaboração Financeira com a Associação de Nadadores Salvadores “Resgate”. ------- 
LOCALIZAÇÃO: Praias da Costa de Santo André e Fonte do Cortiço.----------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número duzentos e quarenta e sete de dois mil e sete da 
Divisão de Serviços Urbanos.-------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Vereador José Rosado.-------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Para a manutenção da vigilância e assistência a banhistas nas praias do 
Município de Santiago do Cacém de forma idêntica aos anos anteriores e ainda pelo facto 
de a abertura da época balnear se ter efectuado mais cedo este ano, fruto da cerimónia de 
abertura da época se ter efectuado numa das praias do nosso município (a praia da Costa 
de Santo André), atendendo à necessidade de dotar a praia da Costa de Santo André de 
mais um Nadador Salvador e a praia da Fonte do Cortiço de vigilância durante o ano de 
2007 e atendendo à existência de uma Associação de Nadadores Salvadores no Litoral 
Alentejano, RESGATE, propomos que se assine Protocolo de Colaboração Financeira 
com a referida Associação, por forma a dotarmos as praias referidas com as medidas de 
segurança exigidas a uma praia possuidora do galardão Bandeira Azul, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e sessenta e um, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------------------------------------- 
Está previsto em AMR 2007 no objectivo 2.4.6.5.1. (Melhoramento/Conservação de 
Praias), projecto 2007/388 uma verba de 16.500,00 Euros para fazer face a esta 
necessidade.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O valor do protocolo é de 14.807,65 Euros (catorze mil oitocentos e sete euros e sessenta e 
cinco cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do Artigo 64º do Decreto-Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 29/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 cento e sessenta 
e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Projecto “Sociabilidades” ------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 152/DEASS/SASS/2007, com o processo número 
01/04 - 14.A.9 do Serviço de Acção Social e Saúde. ----------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do Programa e respectiva estimativa de custos, em anexo, 
do Projecto “Sociabilidades” que consta de um conjunto de iniciativas para a terceira 
idade, a serem desenvolvidas, entre 26 de Setembro e 24 de Outubro do corrente ano, pela 
Câmara Municipal e as Instituições de Idosos do Município. ------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1- Potenciar um conjunto de iniciativas que apelam para o 
envolvimento e participação das diversas instituições de reformados do Município, com o 
objectivo de favorecer sociabilidades interinstitucionais e proporcionar aos idosos 
momentos de convívio e de lazer. --------------------------------------------------------------------- 
2- Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei 5/A-2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: IDALINA MARIA ------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Intervenção em situação social grave ---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Casa do Povo H1, Abela ------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 110/DEASS/SASS/2007 com o processo número 
022/04 – 14.B.4 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde. ------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Alteração ao orçamento apresentado e aprovado, na reunião de Câmara de 
14 de Junho de 2007, no âmbito da reabilitação da habitação sita no Bairro da Casa do 
Povo H1, em Abela, propriedade da Casa do Povo de Abela, em materiais de construção e 
mão-de-obra, cujo orçamento inicial era de 2.886,71 € (dois mil oitocentos e oitenta e seis 
euros e setenta e um cêntimos) e com a alteração passa a ser de 2.986,71 € (dois mil 
novecentos e oitenta e seis euros e sententa e um cêntimos). ------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: O orçamento referente à instalação eléctrica sofreu alteração, porque 
a moradia não está preparada para instalação embutida a tubo, tendo a mesma que ser 
realizada a calha técnica.-------------------------------------------------------------------------------- 
O realojamento continua a ser necessário e urgente. ----------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOAQUIM ÂNGELO E CACHADINHA LDª E TEMPLANO LDª. ----- 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração do projecto de arranjos exteriores 
do loteamento da Canada de Brescos – Santo André. ---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Canada de Brescos – Santo André. ------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 40458/1991 da Divisão de Gestão 
Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração do projecto de 
arranjos exteriores do loteamento da Canada de Brescos – Santo André, a levar a efeito por 
Joaquim Ângelo e Cachadinha Ldª e Templano Ldª, e publicitar a mesma através de aviso 
a publicar no Diário da República e comunicação social, por um período de 8 (oito) dias 
para anúncio e 15 (quinze) dias para discussão pública, estando o mesmo disponível na 
DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na Junta de Freguesia de 
Santo André.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 2 do 
artigo 27º do Decreto Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Lei n.º 177/01 de 4 de Junho, e art.º 77º do Decreto Lei 380/99 de 22 de 
Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente, 
de 8 e 15 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JORGE MARIA ASSUNÇÃO ---------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da minuta do contrato para a realização de obras. -------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Professor Egas Moniz – Santiago do Cacém. ------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Obras nº 501/2000 da Divisão de Gestão Urbanísticas. ------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador  Álvaro Beijinha. ----------------------------------------- 
PROPOSTA: 1- Aprovar a minuta do contrato para a realização de obras referentes a 3 
lugares de estacionamento em falta, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e sessenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário da reunião. -------------- 
2 – Aprovar o pagamento dos mesmos, no valor de 9.460,36 € (nove mil, quatrocentos e 
sessenta euros e trinta e seis cêntimos), sendo 5.489,72 € (cinco mil quatrocentos e oitenta 
e nove euros e setenta e dois cêntimos) referentes ao valor do terreno necessário à 
execução dos 3 lugares e 3.970,64 € (três mil, novecentos e setenta euros e sessenta e 
quatro cêntimos) referentes ao valor das obras a executar. ---------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: O projecto foi indeferido em 22.08.2001 nos termos do artigo 24 do 
Decreto-Lei nº 555/99 de 16 de Dezembro com as alterações do Decreto -Lei nº 177/01 de 
4 de Junho por haver um défice de  3   lugares de estacionamento o que constitui uma 
sobrecarga incomportável para as infra-estruturas gerais que não estavam previstas por 
este município e ainda por o arruamento fronteiro não suportar a sobrecarga de trânsito 
que da ampliação do edifício vai resultar. ----------------------------------------------------------- 
De acordo com o nº 1 do artigo 25º do Dec. Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as 
alterações do Dec.Lei nº 177/2001, de 4 de Junho quando exista projecto de decisão de 
indeferimento, designadamente quando a operação urbanística constituir uma sobrecarga 
incomportável para as infra-estruturas ou serviços gerais ou implicar para o município, a 
construção ou manutenção de equipamentos, a realização de trabalhos ou a prestação de 
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serviços por este não previstos, pode o requerente, na audiência prévia, comprometer-se a 
realizar os trabalhos necessários ou a assumir os encargos inerentes à sua execução, bem 
como os encargos de funcionamento das infra-estruturas por um período mínimo de 10 
anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, e duas 
abstenções, dos senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos 
do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Manuel Mourão declarou que o seu 
sentido de voto se prende com o facto de discordar desta estratégia, a qual não contribui 
para a criação de mais locais de estacionamento. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e 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  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


