CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ACTA NÚMERO VINTE E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DOZE DE JUNHO DE DOIS MIL
E OITO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos doze dias do mês de Junho de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do Cacém, na
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor 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, foram lidas em voz alta e colocadas a discussão as actas números vinte e
vinte um das reuniões anteriores. A acta número vinte foi aprovada, por maioria, com duas
abstenções, dos senhores Vereadores Pedro do Ó Ramos e Maria dos Anjos Polícia, por não
terem estado presentes. A acta número vinte e um, foi aprovada, por maioria, com as
abstenções dos senhores Vereadores Pedro do Ó Ramos e Manuel Mourão, por não terem
estado presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------ESCLARECIMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL SOBRE ACONTECIMENTOS
NA SANTIAGRO 2008 -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor João Sousa, presente na Sala de
Sessões, o qual referiu que o documento mencionado em epígrafe, divulgado à população
pela Câmara Municipal, não esclarece que, embora o recinto tivesse dispensado de
licenciamento, a Câmara Municipal como associada do NEGDAL tinha a responsabilidade
de fiscalizar as condições de segurança no mesmo. -----------------------------------------------Acrescentou que o Senhor Presidente, como primeiro responsável da Protecção Civil no
Município, tinha o dever de mandar verificar as instalações, considerando incompreensível
que não o tenha feito, quando dispõe de técnicos suficientes para o fazer. ---------------------Mais referiu esperar que acontecimentos deste tipo não se repitam. -----------------------------O Senhor Presidente referiu que nada mais tem a adicionar aos esclarecimentos constantes
no documento referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMEIRAS JORNADAS DE ENFERMAGEM ----------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento que participou naquelas Jornadas que tiveram lugar
no Hospital do Litoral Alentejano, nos dias cinco e seis do mês em curso, nas quais
participaram também representantes da ARS do Alentejo e a Senhora Bastonária dos
Enfermeiros, entre outros profissionais e entidades do sector da Saúde. Mais informou que
estiveram em debate as novas tecnologias de informação e comunicação. ---------------------Acrescentou que apelou aos profissionais de enfermagem para continuarem a trabalhar no
Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM O SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
INTERNA -----------------------------------------------------------------------------------------------Acta de 2008-06-12
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O Senhor Presidente deu conhecimento que teve lugar, no dia seis do mês em curso, em
Lisboa, uma reunião com aquele membro do Governo, a pedido da Câmara Municipal, na
qual participou acompanhado pelos presidentes das Juntas de Freguesia de Ermidas,
Alvalade, Cercal do Alentejo e Santo André, onde colocaram questões relativas à
necessidade de reforço de efectivos no Município e sobre as obras do Posto da GNR, em
Cercal do Alentejo. Acrescentou que informou que estas situações têm sido abordadas no
Conselho Municipal de Segurança e que, embora o Município, comparativamente com
outros Municípios, seja relativamente seguro, não se pode assistir passivamente à
diminuição de efectivos, como tem sucedido em quase todas as freguesias, como é exemplo
Alvalade e Ermidas, que já chegaram a dispor de quinze efectivos e actualmente conta com
cinco e seis respectivamente, assim como o Posto de Cercal do Alentejo que dispunha de
dezasseis efectivos e agora está reduzido a oito. ----------------------------------------------------Mais informou que foi também colocada a necessidade de reforço de meios de transporte
para os efectivos se deslocarem no Município, dado que a frota de que dispõem está em
muito maus estado. --------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou que foram informados que está previsto um reforço de dezanove efectivos para
o Município, a concretizar em Setembro do ano em curso. Informação relativamente à qual
se pronunciaram considerando que era importante que fosse tido em conta que o reforço
para as Juntas de Freguesia do interior se adequasse às reais necessidades das mesmas.-----Referiu ainda que questionou sobre o facto de Santiago do Cacém ter sido incluído na
experiência piloto do novo Mapa Judiciário e as suas implicações em termos de Segurança
Pública, no sentido de saber qual a avaliação que está a ser feita face a esta Reforma do
Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Posto da GNR do Cercal do Alentejo, deu conhecimento que foram
informados que o processo está a ser elaborado na Direcção Geral de Infraestruturas e
Equipamentos, para lançamento do concurso para a empreitada, acrescentando que não foi
possível obter datas indicativas do desenvolvimento e conclusão do mesmo. -----------------Concluiu, referindo que foram satisfatórias as informações recebidas, as quais
demonstraram sensibilidade por parte da Secretaria de Estado relativamente às
preocupações que a Câmara Municipal lhe tem feito chegar sobre esta matéria. Acrescentou
que, em Agosto, irá solicitar um novo encontro para obter informação mais detalhada e
actualizada sobre estes assuntos. ----------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu que a Segurança é um ponto sensível, pelo que
ficou satisfeito por algumas medidas anunciadas no sentido de melhorar a actual situação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------REUNIÃO COM A EMPRESA ESTRADAS DE PORTUGAL-----------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento que se encontrou, no dia seis do mês em curso, com
a Equipa Técnica daquela Empresa que desenvolve o Estudo de Viabilidade dos traçados da
Estrada Regional 261, de ligação Santiago do Cacém – Hospital do Litoral Alentejano –
Santo André – IP8. Acrescentou que aquela Equipa Técnica esteve em vários locais para
verificar quais os corredores possíveis e apresentou várias hipóteses, que irão ser analisadas,
sendo que qualquer das soluções passa pelas quintas, pelo que, lhes foi sugerida a
construção de uma passagem aérea, a qual foi rejeitada devido aos custos que acarretava.
Acrescentou que também foi indicada mais uma solução, prevista no PDM, que prevê um
corredor mais a sul dos Escatelares. ------------------------------------------------------------------Mais informou que se aponta também para a construção de uma Rotunda nas imediações da
entrada da Quinta dos Olhos Bólidos, e para uma solução, em linha recta, a seguir à ponte
ferroviária, bem como a construção de uma rotunda no entroncamento de acesso ao Bairro
da Carapinha.---------------------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que a Câmara Municipal está disponível para colaborar no sentido de
encontrar alternativas à actual situação de risco rodoviário naquela via, para que aquela
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obra, da responsabilidade da Administração Central, seja concretizada no mais curto espaço
de tempo possível.---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Mourão considerou importante que as Estradas de Portugal
avance com soluções para resolver uma das situações mais negativas no Município que são
os acessos rodoviários.----------------------------------------------------------------------------------Manifestou ainda todo o apoio às diligências feitas pela Câmara Municipal no sentido da
resolução deste problema, relativamente ao qual dará os contributos possíveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUSEU MUNICIPAL – CADERNOS DO PATRIMÓNIO----------------------------------A Senhora Vereadora Margarida Santos informou sobre a iniciativa em epígrafe, a qual teve
lugar, no dia sete do mês em curso, com a participação de alguns profissionais; alfaiates,
costureiras e barbeiros, os quais se sentiram retratados naquela iniciativa e ficaram
emocionados pela importância dada pela Câmara Municipal às suas profissões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14º CONGRESSO DO ALENTEJO XXI ---------------------------------------------------------O Senhor Presidente recordou que no próximo fim-de-semana, terá lugar, em Beja, o14º
Congresso do Alentejo XXI, na qual todos os eleitos podem participar.------------------------Mais informou que foi convidado para intervir no painel “Estratégia para o
Desenvolvimento”, conjuntamente com outros oradores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia onze de Junho do
ano em curso, eram as seguintes:----------------------------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 736.492,24 € (Setecentos e trinta e seis mil quatrocentos
e noventa e dois euros e vinte e quatro cêntimos).--------------------------------------------------OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 397.663,39 € (Trezentos e noventa e sete mil seiscentos
e sessenta e três euros e trinta e nove cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------ENTIDADE: EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A----------------------------------------ASSUNTO: Memorandum: IC33 – 2X2 Vias – Estudo de tráfego. -------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da resposta enviada pela EP – Estradas de Portugal, S.A em
02/06/2008, relativamente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CGTP – INTERSINDICAL NACIONAL --------------------------------------ASSUNTO: Comunicado de Imprensa “Estatísticas do INE revelam Saldo Natural
Negativo da População --------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do comunicado de imprensa remetido aos órgãos de
comunicação social pela CGTP em 01/06/2008 relativamente ao assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --ASSUNTO: Nacionais de Juvenis no âmbito do Desporto Escolar – Condições básicas
para a estadia de professores e alunos. ------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio Cultural ---------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da pergunta formulada ao Governo pelo Deputado do
Grupo Parlamentar do PCP, Miguel Tiago, relativamente ao assunto em epígrafe. -----------Acta de 2008-06-12
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: REGI – PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL,EIM
ASSUNTO: Plano de Negócios da REGI----------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do parecer favorável ao Plano de Negócios proposto pela
administração da REGI, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o
número cento e trinta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois
de rubricado pelo Senhor Secretário Substituto da reunião e pelo Senhor Presidente, tendo
em conta a atitude construtiva que pretendemos manter, de contribuir activamente para a
melhoria da gestão desta empresa intermunicipal cujos bons resultados reverterão a favor do
desenvolvimento e competitividade do Alentejo Litoral – mas considerando as seguintes
condições: ------------------------------------------------------------------------------------------------. Declinação de novas responsabilidades provenientes de maus resultados da empresa, cuja
situação é claramente difícil, em consequência dos erros da gestão ocorridos. ----------------. No que respeita à proposta concreta de contratação de um determinado conjunto e
montante de serviços por parte de cada uma das cinco Câmaras Municipais, no caso de
Santiago do Cacém alguns deles são assegurados internamente (nomeadamente alojamento
de caixas mail e intranet e gestão da rede estruturada da Câmara Municipal) pelo que, não
carecendo actualmente da sua aquisição, tal poderá baixar o nível de receitas estimado no
estudo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Refere-se contudo, do interesse desta autarquia na avaliação da aquisição de serviços para
outros projectos municipais de natureza similar, como é o caso da gestão das redes
escolares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo até ao montante de 1.600.000,00 Euros. ----LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e
Financeira de 2008.--------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: 1.Efectuar consulta à Caixa Geral Depósitos, Banco Espírito Santo,
Millennium bcp, Banco Santander Totta S.A., Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Santiago do Cacém, Banco Português de Investimento e Montepio Geral com vista à
contracção de um empréstimo de Longo Prazo até ao montante global de 1.600.000,00
Euros com um período de utilização e diferimento até 2 anos e por um prazo até 20 anos
condicionados à autorização da Assembleia Municipal, para financiamento dos seguintes
projectos: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Gabinete de Santo André...............................................................430.000,00 Euros -------- Escola Básica integrada/Jardim de Infância -------------------------------------------------------Frei André da Veiga..................................................................... 334.000,00 Euros --------- Arruamento junto à Escola Frei André da Veiga.......................... 266.000,00 Euros -------- Rede Pluvial e Arranjos Exteriores em Brescos.............................259.000,00 Euros-------- Infraestruturas do Loteamento Apoiado de Val de Água...............311.000,00 Euros -------2. Submeter à apreciação da Assembleia Municipal a contracção do empréstimo de Longo
Prazo após a informação sobre as condições praticadas pelas Entidades consultadas. --------FUNDAMENTOS: 1. Por forma a garantir o financiamento do investimento referido e
tendo em conta os limites máximos de endividamento de médio e longo prazo. --------------2. De acordo com o nº.1, 2, 5 e 6 do artº.38 e artº.39 da Lei nº.2/2007, de 15 de Janeiro; e
alínea d) do nº.2 do artº. 53 da Lei 169/99, de 28 de Setembro, na redacção da Lei nº 5A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------Acta de 2008-06-12
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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 três
abstenções, dos Senhores Vereadores 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: Projecto de aquisição / produção de Cartografia Digital - Transferência
de verba para a AMLA -------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém -------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação número quatro de Maio de dois mil e oito da Divisão de
Informática/Serviço de Gestão de Sistemas de Informação Geográfica, Processo nº
800.01/DI/2002. -----------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.433,80€ (Sete mil quatrocentos e trinta e
três euros e oitenta cêntimos) para a Associação de Municípios do Litoral Alentejano ------FUDAMENTOS: Importância relativa à comparticipação do Município no projecto em
epigrafe, o qual compreende uma cobertura total do território da Associação nas escalas
1:10.000, áreas rurais, e 1:2.000 áreas urbanas. ----------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2007/2008 – Aprovação das Listas Definitivas das
Renovações ----------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e
Saúde/08. -------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------PROPOSTA: UM- Aprovar as Listas Definitivas das Renovações das Bolsas de Estudo
para o ano lectivo 2007/2008, documento que é dado como reproduzido na presente acta
com o número cento e trinta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas,
depois de rubricado pelo Senhor Secretário Substituto da reunião e pelo Senhor Presidente,
sendo o seu valor mensal de 130,00 € (cento e trinta euros) cada para o período de Outubro
de 2007 a Julho de 2008. -------------------------------------------------------------------------------DOIS: O pagamento das mesmas deverá ser efectuado após informação dos bolseiros sobre
o recebimento de outras Bolsas de Estudo e do seu valor mensal. -------------------------------Valor total a cabimentar: 19.500,00 € (dezanove mil e quinhentos euros). ---------------------FUNDAMENTOS: Artigos 9º e 13º do Regulamento para a Concessão de Bolsas de
Estudo para o Ensino Superior Politécnico e Universitário. --------------------------------------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, e duas abstenções, dos Senhores Vereadores
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.----------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Os eleitos do PS declararam que o seu sentido de voto tem
a ver com o facto das Bolsas de Estudo só agora serem atribuídas, não cumprindo assim
com o objectivo para que foram criadas, ou seja, o apoio ao orçamento familiar a munícipes
com baixos recursos ao longo do ano lectivo. Acrescentaram que consideram estes prazos
inaceitáveis e que esta situação deve ser revista.----------------------------------------------------Acta de 2008-06-12
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: DIOCESE DE BEJA-----------------------------------------------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº05/SAC/DSC/2008 com o Processo nº01/SAC/DSC/2008 –
15.G.1. do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. -------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 13.536,08 (treze mil quinhentos e trinta e
seis euros e oito cêntimos) para a Diocese de Beja destinada à Comissão de Salvaguarda da
Igreja Matriz, para fazer face às seguintes despesas: ------------------------------------------------Vencimento da D. Cidália Pereira – 8.211,28€ (oito mil duzentos e onze euros e vinte e
oito cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------Vencimento do Sr. Leonel Pereira (70%) – 4.174,80€ (quatro mil cento e setenta e quatro
euros e oitenta cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------Limpeza – 500,00€ (quinhentos euros);--------------------------------------------------------------Electricidade – 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros). ------------------------------------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e 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. ----------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar --------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: QUERCUS – NÚCLEO REGIONAL DO LITORAL ALENTEJANO --ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº16/SAC/DSC/2008 com o Processo nº02/SAC/DSC/2008 15.G.1.do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural.--------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.750,00€ (mil setecentos e cinquenta
euros) para a Quercus - Núcleo do Litoral Alentejano destinada a apoiar as actividades
previstas para 2008. -------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de
Setembro na redacção da Lei nº 5/A – 2002 de 11 de Janeiro. -----------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: GRUPO CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA ----------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº17/SAC/DSC/2008 com o Processo nº07/SAC/DSC/2008
da Divisão Sócio Cultural. -----------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.500,00€ (cinco mil e quinhentos euros)
para o Grupo Coral do Clube Petrogal, sendo: ------------------------------------------------------- 4.000,00€ (quatro mil euros) para apoio ás despesas correntes do grupo;---------------------- 1.000,00€ (mil euros) para apoio à realização do Encontro de Coros; -------------------------- 500,00€ - (quinhentos euros) apoio à Cantata de Santo Agostinho.----------------------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro na redacção da Lei nº5/A-2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------Acta de 2008-06-12
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: LASA – LIGA DOS AMIGOS DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ--ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº19/SAC/DSC/2007 com o Processo nº08/SAC/DSC/2008
da Divisão Sócio Cultural. -----------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para apoio ás
actividades a desenvolver no presente ano;----------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro na redacção da Lei nº5/A-2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CASA DO POVO DE ALVALADE ----------------------------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº24/SAC/DSC/2008 com o Processo nº04/SAC/DSC/2008 –
15.G.1. do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. -------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 1.000,00€ (mil euros) para a Casa do Povo
de Alvalade destinada a apoiar as actividades culturais e recreativas a desenvolver no
presente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 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. ---------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: GRUPO CORAL E INSTRUMENTAL “OS AFLUENTES DO SADO”ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Alvalade --------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº 23/SAC/DSC/2008 com o processo nº09/08-15.A.1 do
Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural.---------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 800,00€ (oitocentos euros) para o Grupo
Coral e Instrumental Afluentes do Sado para apoio às actividades e deslocações do Grupo, a
realizar em 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 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. ----------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO SALÃO COMUNITÁRIO DA
SONEGA-------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Sonega ----------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº22/SAC/DSC/2008 com o Processo nº01/SAC/DSC/2008–
15.B.1. do Serviço de Acção Cultural da Divisão Sócio Cultural. -------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. --------------------------------------
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PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 3.616,26€ (três mil seiscentos e dezasseis
euros e vinte seis cêntimos) para a Associação de Moradores do Salão Comunitário da
Sonega para apoio ao funcionamento dos balneários, posto médico e Biblioteca, sendo: ----- 1.361,11€ (mil trezentos e sessenta e um euros e onze cêntimos) – Balneários. -------------- 1.227,97€ (mil duzentos e vinte sete euros e noventa e sete cêntimos) – Posto Médico. ---- 1.027,18€ (mil e vinte sete euros e dezoito cêntimos) – Biblioteca. ---------------------------FUNDAMENTOS: 1- 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.-----------------------------------------2- A Câmara Municipal tem apoiado regularmente a Associação de Moradores do Salão
Comunitário da Sonega, através da transferência de uma verba, de forma a assegurar o
funcionamento dos Balneário, Posto Médico e Biblioteca.----------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL ----------------------------------------------------ASSUNTO: Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a Associação 25 de
Abril-------------------------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Grândola--------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Ficha de atendimento datada de 05/12/2007. ----------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo entre o Município de Santiago do Cacém e a
Associação 25 de Abril, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o
número cento e trinta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de
rubricado pelo Senhor Secretário Substituto da reunião e pelo Senhor Presidente.------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: JOSÉ MANUEL GONÇALVES --------------------------------------------------ASSUNTO: Doações à Biblioteca Manuel José “do Tojal” – Santo André, no ano de
2008 (mês de Maio) ------------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santo André. ---------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1.-P.5/BMSA/2008 – Divisão Sócio-Cultural. -----------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos
àquela Biblioteca Municipal, conforme lista que é dada como reproduzida na presente acta
com o número cento e trinta e sete, ficando arquivada na pasta anexa ao livro de actas,
depois de rubricada pelo Senhor Secretário Substituto da reunião e pelo Senhor Presidente.
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção da Lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Protocolo com a RECILITORAL --------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação cento e trinta e oito de dois mil e oito da Divisão de Serviços
Urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------Acta de 2008-06-12
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PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo com a RECILITORAL, documento que é
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e trinta e oito, ficando
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Secretário
Substituto da reunião e pelo Senhor Presidente. ----------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Alínea e) do nº1 e alínea f) do nº 2 do Artigo 64º da Lei nº 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: ESCOLA SECUNDÁRIA MANUEL DA FONSECA------------------------ASSUNTO: Agradecimento -------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Divisão de Actividades Económicas e Turismo - Serviço de Turismo ---APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pela Escola Secundária Manuel
da Fonseca a agradecer à Câmara Municipal a cedência de lembranças para oferta na Sede
da Organização da EIP e na Autarquia de Chiusi em Itália, integrado no projecto EIP Itália
– Escolas Promotoras de Paz.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número 15/DGU/SAU, de dois mil e oito, 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 trinta e nove, ficando
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Secretário
Substituto da reunião e pelo Senhor Presidente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Projecto de Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais
do Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------PROPOSTA: Retirar o documento para reapreciação. --------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: STAND OS PUTOS, LDA ----------------------------------------------------------ASSUNTO: Prorrogação de prazo para início e conclusão da construção do lote 44
Exp. IV ZIL Vila Nova de Santo André-----------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo lote 44 Exp. IV ZIL Vila Nova de Santo André.-------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------PROPOSTA: 1º Conceder mais 18 meses, a contar da data da notificação, para os
superficiários João Paulo Fragoso Victor Manuel Fragoso representantes da empresa
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Stand Os Putos iniciar e concluir a construção no lote 44 Expansão IV, ZIL Vila Nova de
Santo André, devendo entregar os projectos necessários a aprovação da construção no prazo
de 30 dias sendo que a mesma deve ser iniciada no prazo de 3 meses.--------------------------FUNDAMENTOS: 1º De acordo com o despacho do Sr. Vereador, datado de 05-05-2008,
em ficha de expediente n.º 258/GAE/DDET/2008.-------------------------------------------------2º De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de Indústria Ligeira de
Vila Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 08/06/90 e pela Assembleia
Municipal em sessão ordinária de 22/06/90. --------------------------------------------------------3º Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4, e nº 2 do artigo 5 do
Decreto-Lei n.º 183/89 de 01de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova de
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------4º De acordo com a alínea f) do nº.1 do art.º 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 Janeiro.-----------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------ASSUNTO: Apoio ao Comércio Local – Santos Populares 2008 ----------------------------LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém.--------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo 14.3.5 Iniciativas Promovidas/Divisão de Desenvolvimento e
Turismo/Gabinete de Apoio ao Empresário. --------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------PROPOSTA: 1º Tomar conhecimento do apoio prestado à iniciativa referida em epígrafe,
nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------------------------a) A contratação à EDP, de um quadro eléctrico, montagem e desmontagem;-----------------b) Sonorização na rua das lojas durante o mês de Junho; -----------------------------------------c) Fornecimento, montagem e desmontagem de um palco; ---------------------------------------d) Fornecimento das grades (baias), no dia 06 de Junho para permitir o encerramento ao
transito da Rua das Lojas, no dias 9 de Junho a partir das 18 horas e no dia 10 de Junho a
partir das 14 horas, para a montagem e decoração da rua nos dias 14, 21 e 28 de Junho a
partir das 17 horas para realização dos arraiais, e nos dias 26 e 27 de Julho a partir das 14
horas para desmontagem das decorações e encerramento da rua com passagem assegurada
para a circulação de veículos de emergência, e sinalização de estacionamento proibido para
que as autoridades possam actuar em conformidade; ----------------------------------------------e) Disponibilização de viatura para transporte de mesas e cadeiras, vindas de entidades
exteriores no dia 13 de Junho para apoio à iniciativa; ---------------------------------------------f) Limpeza da rua no início dos dias 15, 22 e 29 de Junho; ---------------------------------------g) Dumper com areia para segurar o mastro e um bidão;------------------------------------------h) Publicidade na Antena Miróbriga;-----------------------------------------------------------------i) Publicidade com imagem gráfica, da iniciativa pelo Concelho de Santiago do Cacém.
Contratação de grupo(s) ou indivíduo(s) para a realização dos arraias; -------------------------k) Colocação de faixas no início e no fim da rua; --------------------------------------------------l) Comparticipação pela Câmara Municipal na aquisição de festões para decoração;---------2º Isentar a organização da iniciativa do pagamento de custos relativos à obtenção de
licença especial de ruído e alvará de licença em recinto aberto para os três arraiais, a realizar
nos próximos dias 14, 21 e 28 de Junho, no valor de 126,45€ de acordo com a seguinte
descrição: -------------------------------------------------------------------------------------------------a) Recepção dos pedidos e organização processual – 17,28€ (5,76€x3);------------------------b)Licença especial de ruído – 48,83€ (16,61€x3); --------------------------------------------------c)Alvará de licença em recinto aberto – 41,34€ (3,78x3);-----------------------------------------Acta de 2008-06-12
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d)Imposto selo da licença e do ruído – 18€ (6x3).--------------------------------------------------FUNDAMENTOS: 1º Considerando a exposição apresentada pelos empresários locais
organizadores da iniciativa, anexa ao processo, a solicitar apoio à Câmara Municipal. ------2º Considerando as competências da DDET/GAE, artigos 55º e 56º do Regulamento de
Serviços Municipal, no âmbito de organização de seminários, palestras e/ou outros
direccionados para as actividades económicas. -----------------------------------------------------3.º De acordo com as informações nºs 45 e 50/GAE/DDET/2008 anexas ao processo. ------4.º De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara
Municipal no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal ”apoiar ou
comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de
natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra”. ----------------------------------------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 cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por
mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Chefe de Secção na Divisão de Administração
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto. ------------------------------

O Presidente da Câmara

________________________________________________
O Secretário Substituto da Reunião

________________________________________________
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