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ACTA NÚMERO QUARENTA E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZOITO DE DEZEMBRO DE 
DOIS MIL E OITO------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezoito dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel 
Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos 
Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foram colocadas para discussão e aprovação as actas número quarenta e sete 
e quarenta e oito, de reuniões anteriores, as quais foram aprovadas por unanimidade. ------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------- 
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – PROJECTO CASA PRONTA ----------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que recebeu, na Sede do Município, no dia onze do 
mês em curso, o Senhor Vice-Presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, Dr. 
Ascenso Maia, acompanhado de duas oficiais da Conservatória, para uma reunião sobre o 
projecto “Casa Pronta” que aquele Instituto pretende implantar no Município de Santiago 
do Cacém, até ao final do 1º semestre de 2009, para o qual solicitaram a colaboração da 
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que para a concretização dos processos será necessário haver uma 
articulação com a Câmara Municipal através da partilha de informação, pelo que, será 
necessária a formação de alguns funcionários da Autarquia para o efeito. ---------------------- 
Acrescentou que foi transmitido àquele responsável do Instituto a disponibilidade da 
Câmara Municipal para apoiar na concretização deste projecto. ---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JANTAR DE TRABALHO COM O SENHOR PRIMEIRO MINISTRO ----------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que teve lugar, no dia treze do mês em curso, em 
Palmela, um jantar de trabalho com o Senhor 1º Ministro José Sócrates, no qual 
participaram também alguns Ministros, Secretários de Estado e Presidentes de Comissões 
de Coordenação Regionais, bem como os Presidentes das Câmaras Municipais dos 
Municípios do Distrito de Setúbal.--------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que naquela reunião, que durou seis horas, os treze eleitos dos Municípios 
do Distrito de Setúbal colocaram um conjunto de questões importantes para o futuro dos 
Municípios, para a Região e para o País. Acrescentou que o Presidente da Câmara 
Municipal do Seixal, na qualidade de Presidente da Associação de Municípios da Região de 
Setúbal, colocou questões relativas aos grandes investimentos previstos para a Península de 
Setúbal nomeadamente, o TGV, o novo aeroporto e acessibilidades, e propôs ao Governo a 
criação de um Gabinete de Coordenação dos mesmos em articulação com as Autarquias. 
Proposta que foi bem aceite, tendo o Senhor 1º Ministro indicado o Senhor Ministro do 
Ambiente para fazer a coordenação com as Autarquias dos Municípios nos quais incidem 
aqueles projectos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que o Município de Alcácer do Sal e o Município de Grândola colocaram 
questões relacionadas com os investimentos turísticos previstos para o Litoral, no seu 
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território. O Município de Sines colocou questões sobre o Centro de Saúde, acessibilidades 
e do domínio ambiental. Acrescentou que da sua parte, relativamente ao Município de 
Santiago do Cacém, depois de uma nota prévia em que referiu a importância do Litoral 
Alentejano, para onde estão previstos grandes investimentos da iniciativa privada, 
considerou necessário desenvolver um conjunto de políticas que tenham em vista a 
qualidade de vida das populações, as quais passam por medidas a tomar nomeadamente, nos 
sectores da Saúde e da Justiça. Apresentou ainda uma proposta concreta relativa ao QREN 
no que respeita à contratualização, no sentido das Autarquias poderem recorrer ao crédito 
para fazerem face a uma parte dos quarenta por cento da sua comparticipação, e que o valor 
do mesmo não conte para o endividamento legal, bonificação que permitiria agilizar todo o 
processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informou que o Senhor 1º Ministro referiu não ser possível conceder aquela bonificação, 
pelo facto da mesma não contar para o endividamento. -------------------------------------------- 
Outra questão que colocou foi relativa a questões de Saúde; a necessidade do reforço de 
pessoal no Hospital do Litoral Alentejano e no Centro de Saúde, bem como a diminuição do 
nível de precarização, para que os técnicos de saúde se possam fixar no Município. --------- 
Referiu também a necessidade de investir em Miróbriga, apresentando a disponibilidade do 
Município para colaborar na requalificação daquele sítio, relativamente ao qual aguarda que 
seja ultimado o Protocolo a celebrar com a Direcção Regional da Cultura. --------------------- 
Por fim referiu a importância dos investimentos no IC33, com ligação a Évora e à fronteira, 
quer para o comércio quer para o turismo na região. ------------------------------------------------ 
Informou ainda que no final daquela reunião intervieram alguns Ministros, e que, a Senhora 
Ministra da Saúde informou que no próximo ano vai haver alterações relativamente à 
situação existente no sector da Saúde.----------------------------------------------------------------- 
Concluiu referindo que considerou a reunião positiva, tendo em conta a importância das 
questões colocadas.--------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos: ---------------------------------- 
- Execução dos arruamentos a Sul da EBI Frei André da Veiga – Plano de Trabalho, 
mão-de-obra e cronograma. -------------------------------------------------------------------------- 
- Associação de Moradores do Arealão - Transferência de verba ---------------------------- 
- Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos - Transferência de verba ---------------- 
- Município de Santiago do Cacém – Garantia de cedência de lote no Parque 
Empresarial de Cercal do Alentejo.----------------------------------------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezassete de 
Dezembro do corrente ano, eram as seguintes:------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.237.728,95 € (um milhão duzentos e trinta e sete mil 
setecentos e vinte e oito euros e noventa e cinco cêntimos). --------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 381.593,47 € (trezentos e oitenta e um mil 
quinhentos e noventa e três euros e quarenta e sete cêntimos)------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Nona Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e oito/dois mil e 
onze--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a nona Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número duzentos e oitenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelos membros do executivo. ----------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.--------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
oito/dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a nona Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número duzentos e oitenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelos membros do executivo. -------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.--------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Nona Alteração ao Orçamento de dois mil e oito--------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito -------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a nona Alteração ao Orçamento de dois mil e oito, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e dezanove, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e oitenta e cinco, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
executivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU.--------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo até ao montante de 1.363.900,00 Euros ------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2008.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: - 1-Revogar a deliberação de Câmara de 4 de Setembro de 2008; -------------- 
2-Aprovar a proposta de contrato de empréstimo, até ao montante de 1.363.900,00 Euros, 
na redacção das cláusulas propostas pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, 
para financiamento dos seguintes projectos, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta, com o número duzentos e oitenta e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Gabinete de Santo André..........................................................................430.000,00 Euros 
-Escola Básica Integrada/Jardim-de-infância Frei André da Veiga...............167.400,00 
Euros 
-Arruamento Junto à Escola Frei André da Veiga......................................266.000,00 Euros 
-Rede Pluvial e Arranjos Exteriores em Brescos........................................189.500,00 Euros 
-Infraestruturas do Loteamento Apoiado de Vale de Água........................ 311.000,00 Euros 
3-Dar conhecimento à Assembleia Municipal.------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1-Tendo em conta que o Tribunal de contas em sessão diária de visto 
da 1ª Secção de 19 de Novembro decidiu devolver o contrato de empréstimo, a fim de o 
Município de Santiago do Cacém ponderar a redução do valor total do empréstimo para 
cerca de 1.364.000,00 €, com o argumento de que, relativamente aos projectos “Escola 
Básica Integrada/Jardim-de-Infância Frei André da Veiga” e “Rede Pluvial e Arranjos 
exteriores em Brescos”, existem parcelas já pagas e parcelas com facturas vencidas em data 
anterior à data da celebração do contrato aprovado na reunião de Câmara de 04 de Setembro 
de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2-Tendo em conta que a presente proposta de contrato de empréstimo apenas sofre 
alteração na cláusula relativa ao montante de dois projectos a financiar e por sua vez no 
valor total do empréstimo. ------------------------------------------------------------------------------ 
3-De acordo com o nº.1, 2, 5 e 6 do artº.38 da Lei nº.2/2007, de 15 de Janeiro; o artº.33 da 
Lei nº.53-A/2006, de 29 de Dezembro e alínea d) do nº.2 do artº.53 da Lei 169/99, de 28 de 
Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
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: Execução do auditório do Parque de Feiras e Exposições de Santiago do 
Cacém------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: Aprovar a Conta Final, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta, com o número duzentos e oitenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----- 
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo do nº 1 do art. 222º do D.L. 59/99, de 02 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 Policia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Parque de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém – Construção de 
instalações sanitárias. ---------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e três, 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a celebração de um protocolo com a Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo da Costa Azul e a NEGDAL, relativo à construção de Instalações Sanitárias e 
“Tasquinhas”, no Parque de Feiras e Exposições. --------------------------------------------------- 
2. Aprovar a minuta do protocolo a celebrar, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta, com o número duzentos e oitenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao 
livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da 
Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador José Rosado. ---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Execução do Arruamento a Sul da EBI Frei André da Veiga----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e oito da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Plano de Trabalho, Mão-de-obra e Equipamento e Cronograma 
Financeiro, informação nº 185/DOME/2008, bem como o plano de Segurança e Saúde, 
informação nº 184/DOME/08.-------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do nº 1 do artº 259º do DL 59/99, de 02 de Março e nº 1 do 
artº 12 do D.L 273/2003 de 29 de Outubro. ---------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar da Biblioteca Municipal ------ 
“Manuel José do Tojal”.------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número três, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e oito, 
do Serviço de Património.------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
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PROPOSTA: Adjudicar à Senhora Kenia Portes de Oliveira, pelo valor de 600,00 € 
(seiscentos euros) e nas restantes condições da hasta pública e caderno de encargos da 
exploração do Bar.---------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Proposta mais elevada, dado que a outra concorrente, Senhora Márcia 
Sofia Lima de Abreu, ofereceu somente 400,00 € (quatrocentos euros) ------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO AREALÃO ------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Arealão ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Ficha de atendimento datada de 10/12/2008------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros) para a 
Associação de Moradores do Arealão destinada a apoiar obras na sede da Associação.------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ALDEIA DOS CHÃOS----------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Aldeia dos Chãos ---------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Ficha de atendimento datada de 12/11/2008------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) 
para a Associação de Moradores de Aldeias dos Chãos destinada a apoiar obras na sede da 
Associação. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 39/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 duzentos e oitenta e nove, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO OBRAS 
PÚBLICAS E SERVIÇOS – AECOPS------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Sessão de Esclarecimento sobre Sinistralidade no Sector da Construção 
Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário. ------------------------------- 
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APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do e-mail remetido pela AECOPS a agradecer a 
colaboração prestada na organização conjunta da Sessão de Esclarecimento sobre 
Sinistralidade no Sector da Construção Civil, realizada em Santiago do Cacém a 12 de 
Novembro de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Alteração da Constituição da Equipa Técnica do Plano de Pormenor do 
Centro Histórico de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número trinta e nove e quarenta e cinco do Gabinete de 
Reabilitação Urbana e Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de dez 
de Outubro e cinco de Novembro de dois mil e oito, respectivamente. -------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de constituição da equipa técnica para elaboração do 
Plano de Pormenor do Centro Histórico de Santiago do Cacém, de acordo com a legislação 
em vigor, Decreto Lei número duzentos e noventa e dois do ano de mil novecentos e 
noventa e cinco, artigo dois. ---------------------------------------------------------------------------- 
Sendo as seguintes alterações: -------------------------------------------------------------------------- 
1- Substituição da Drª Anabela Cardoso pela Drª Fátima Ramusga ------------------------------ 
2- Substituição da Arqª Paisagística Esperança Patrício pela Arqª Paisagística Silvana 
Cachucho.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3- Substituição da administração da administrativa Maria Assunção Guerreiro pela 
administrativa Carla Guerreiro.------------------------------------------------------------------------- 
Sendo a seguinte a constituição final da equipa técnica:-------------------------------------------- 
- Um arquitecto – João David Paiva de Sousa ------------------------------------------------------- 
- Um arquitecto – Ricardo Jorge Matinha Ambrósio------------------------------------------------ 
- Um engenheiro civil – António Jorge Gomes Valério -------------------------------------------- 
- Um técnico superior de investigação social – Maria Manuela Viveiros. ----------------------- 
- Um arquitecto paisagista – Silvana Maria Ferreira da Silva Cachucho------------------------- 
- Um jurista – Maria de Fátima Aires Ramusga ----------------------------------------------------- 
- Um historiador – Carlos Manuel Vilhena Sobral -------------------------------------------------- 
- Um desenhador projectista – José Jacinto da Silva Matias --------------------------------------- 
- Um desenhador – Dulce Maria Gonçalves Marques----------------------------------------------- 
- Um desenhador – Gentil José Cesário --------------------------------------------------------------- 
- Um assistente administrativo – Carla Isabel Correia Guerreiro---------------------------------- 
De acordo com o Decreto-Lei nº 380/1999, de 22 de Setembro, na redacção conferida pelo 
Decreto-Lei nº 310/2003, de 10 de Dezembro e Decreto Lei nº 316/2007, de 19 de 
Setembro, artigo 75. Após constituição da equipa deverá ser comunicada a alteração à 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA). ------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a Lei nº 169/1999, de 18 de Setembro, na redacção 
conferida pela Lei nº 5-A/1002, de 11 de Janeiro artigo 64 nº 2 alínea a) e das alíneas a) e c) 
do artigo 29 da Lei 159/1999, de 14 de Setembro. -------------------------------------------------- 
2. De acordo com os argumentos contidos na informação número 45 do Gabinete de 
Reabilitação Urbana e Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de 5 de 
Novembro de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: FELICIANA MARIA DA COSTA PAIXÃO PINELA ----------------------- 
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de Bebidas com espaço destinado a dança – “A Taberna”------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Quinta de Baixo – Foros da Quinta – Vila Nova de Santo André -------- 
REFERÊNCIA: Processo 304 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 04 horas da manhã, todos os dias da semana 
excepto à Segunda-feira; -------------------------------------------------------------------------------- 
2. Em caso de alteração das condições, se o funcionamento do estabelecimento se tornar em 
foco de problema para o descanso dos moradores, deve a Câmara deliberar a redução do 
horário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimento Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horário fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de 
consumidores, a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. ------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Garantir disponibilidade de lote no parque de empresas do Cercal --------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário/Divisão de 
desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e oito. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Garantir a disponibilidade de uma área de 500 m2, no Parque Empresarial de 
Cercal do Alentejo à empresária Ana Margarida Vilhena da Cruz, para instalação de 
actividade económica de Indústria de Leite e Derivados, em condições a acordar aquando da 
formalização da atribuição do lote. -------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De forma a viabilizar a candidatura ao ProDer – Programa 
Desenvolvimento Regional;----------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e quarenta minutos. --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
 
 

________________________________________________ 
 


