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ACTA NÚMERO QUATRO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL 
E NOVE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel 
Botelho Mourão, 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 José Rosado. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 três 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 José 
Rosado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------- 
REUNIÃO COM A NOVA ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO 
ALENTEJO NA SEDE DO MUNICÍPIO, E VISITA A MIRÓBRIGA -------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento daquela reunião que teve lugar no dia vinte e sete 
do mês em curso, com a presença do Presidente da ERT do Alentejo, António Ceia da 
Silva, e do Vice-Presidente, Rodrigues Cordeiro, na qual participaram técnicos da Câmara 
Municipal e operadores turísticos do Município. ---------------------------------------------------- 
Mais informou que aquela reunião teve como objectivo a apresentação da estratégia daquela 
Entidade para o sector do Turismo, acrescentando que foram suscitadas questões por parte 
dos operadores turísticos relativas aos desafios e oportunidades que se abrem, e colocada a 
necessidade de se continuar a apostar na requalificação, na formação e no investimento para 
a dinamização do sector, e melhor aproveitamento das potencialidades regionais existentes.  
Informou também que foram colocadas questões sobre o facto de não se estar a aproveitar 
devidamente os recursos existentes, como é o caso de Miróbriga. -------------------------------- 
Acrescentou que a pedido da ERT do Alentejo, convidou um conjunto de entidades para 
uma visita a Miróbriga, prevista realizar na tarde do mesmo dia daquela reunião, tendo para 
o efeito remetido um mail ao Senhor Director Regional da Cultura, dado o carácter 
institucional da visita, tendo sido informado da indisponibilidade daquele responsável 
naquela data, pelo que, comunicou àquela Direcção Regional que a visita seria efectuada no 
horário normal e a Câmara Municipal pagaria as entradas. Mais informou que não foi 
possível realizar a visita na data indicada por impedimento do Senhor Presidente da ERT, 
pelo que, a mesma terá lugar no dia trinta do mês em curso, tendo sido comunicado à 
Direcção Regional da Cultura a nova data, na qual o Senhor Director Regional também não 
poderá estar presente, pelo que, aquela visita terá lugar nos moldes indicados.----------------- 
Deu também conhecimento de que foram tecidas considerações positivas ao Município por 
aqueles responsáveis, pelo facto de Santiago do Cacém ser o único Município da região 
com -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --  
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Informou ainda que no dia trinta do mês em curso terá lugar a Assembleia Geral Eleitoral 
para o Pólo de Desenvolvimento Turístico do Alentejo, o qual irá complementar a acção 
daquela entidade regional.------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que concorre àquele acto eleitoral uma lista que ganhou algum consenso entre 
os diferentes parceiros. ---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 
Janeiro do corrente ano, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 296.419,36 € (Duzentos e noventa e seis mil 
quatrocentos e dezanove euros e trinta e seis cêntimos). ------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 545.075,27 € (Quinhentos e quarenta e cinco mil 
setenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos). ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE REGANTES E BENEFICIÁRIOS DE 
CAMPILHAS E ALTO SADO----------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Taxa de Recursos Hídricos------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente.--------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO e manifestar a solidariedade do Município às preocupações 
da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado contra a Taxa de 
Recurso Hídricos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Primeira Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e nove/dois 
mil e doze-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e nove.------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a primeira Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
nove/dois mil e doze, documento que é dado como reproduzido na acta com o número 
quinze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos 
membros do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
nove/dois mil e doze. ------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e nove. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois 
mil e nove/dois mil e doze, documento que é dado como reproduzido na acta com o número 
dezasseis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos 
membros do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Primeira Alteração ao Orçamento de dois mil e nove--------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e nove ------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a primeira Alteração ao Orçamento de dois mil e nove, documento 
que é dado como reproduzido na acta com o número dezassete, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do Executivo Municipal.-------- 
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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS --------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de uma verba para a Junta de Freguesia de S. Domingos no 
valor de 1500,00 € (mil e quinhentos euros), para apoio à aquisição de equipamento a 
instalar no Jardim da Praceta da Consciência.-------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta o carácter municipal da intervenção que a Junta de 
Freguesia está a realizar na Praceta da Consciência, construindo um Jardim que constituirá 
mais um espaço de lazer para usufruto de toda a população com especial destaque para os 
mais idosos e crianças.----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea b) do nº 6 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que estipula a competência da 
Câmara Municipal para deliberar formas de apoio às freguesias. --------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Processo do Conselho Geral Transitório – Escola Secundária Manuel da 
Fonseca ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Email remetida pelo Sr. Presidente do Conselho Geral Transitório da 
Escola Manuel da Fonseca de 19/12/2008. ----------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do ofício remetido pelo Conselho Geral Transitório da 
Escola Secundária Manuel da Fonseca ao Senhor Director Regional de Educação do 
Alentejo, cujo teor foi aprovado em reunião deste Conselho em 16 de Dezembro de 2008.--- 
FUNDAMENTOS: 1. Os Conselhos Gerais Transitórios, conforme alínea n) do nº 13 
capítulo III do Decreto-lei 75/2008, de 22 de Abril, são responsáveis pela verificação do 
funcionamento das escolas respectivas. --------------------------------------------------------------- 
2. A Câmara Municipal faz parte do Conselho Geral Transitório, através de representante 
designado desse órgão – nº 3 do artº 14 – Capitulo III do Dec. Lei 75/2008 de 22 de Abril.-- 
3. A Câmara Municipal partilha das preocupações manifestadas relativamente às 
necessidades de reforço do pessoal auxiliar naquele Estabelecimento de Ensino.-------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2008, informação nº 327/DEASS/SASETEGE/2008 de 15.01.2009. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 25.09.2008, relativa ao 
assunto em epígrafe, no sentido de corrigir a verba a atribuir, respeitante à aluna da EB 1 de 
Cruz de João Mendes, Íris Alexandra Jesus Madeira, de 12,50 € para 37,50 €, 
correspondente ao Escalão B do 1º Ciclo e não ao Escalão B do Pré-Escolar como tinha 
sido incorrectamente atribuído.------------------------------------------------------------------------- 
2. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 25.09.2008, relativa ao assunto em 
epígrafe, no sentido de corrigir a verba a atribuir, respeitante ao aluno da EB 1 de Cruz de 
João Mendes, Jorge Luís Santos Guerreiro, de 25,00 € para 75,00 €, correspondente ao 
Escalão A do 1º Ciclo e não ao Escalão A do Pré-Escolar como tinha sido incorrectamente 
atribuído.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 25.09.2008, relativa ao assunto em 
epígrafe, no sentido de corrigir a verba a atribuir, respeitante ao aluno da EB 1 nº 3 de Santo 
André, Rafael Patrício Gonçalves, de 12,50 € para 37,50 €, correspondente ao Escalão B do 
1º Ciclo e não ao Escalão B do Pré-Escolar como tinha sido incorrectamente atribuído. ----- 
4. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 25.09.2008, relativa ao assunto em 
epígrafe, no sentido de corrigir o Escalão para efeitos de refeição, respeitante ao aluno da 
EB 1 nº 1 de Cercal do Alentejo, Carlos Leandro Nunes Curto, de não carenciado para 
carenciado Escalão A como tinha sido atribuído.---------------------------------------------------- 
5. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 25.09.2008, relativa ao assunto em 
epígrafe, no sentido de corrigir o escalão e a verba a atribuir respeitante à criança do Jardim 
de Infância de Ermidas, Nuno José Martins Pica, de 37,50 € para 12,50 €, correspondente 
ao Escalão B do Pré-Escolar e não ao Escalão B do 1º Ciclo como tinha sido 
incorrectamente atribuído,------------------------------------------------------------------------------- 
6. Transferir para os Agrupamentos de Escolas as verbas para aquisição de livros e material 
escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes na informação 
anexa, a saber: Agrupamento de Santiago do Cacém 75,00 € (setenta e cinco euros) e 
Agrupamento de Santo André 25,00 € (vinte e cinco euros), sendo o valor total de 100,00 € 
(cem euros).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; ---------------------------- 
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008.---------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel 
Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2009, informação nº 013/DEASS/SASETEGE/2009 de 19.01.2009. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 18.09.2008, relativa ao 
assunto em epígrafe, no sentido de corrigir a verba a atribuir, respeitante ao aluno da EB 1 
de Boticos, Gonçalo Filipe da Silva Pereira, de 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos) para 75,00 € (setenta e cinco euros), correspondente ao Escalão A do 1º Ciclo e 
não ao Escalão B como tinha sido incorrectamente atribuído.------------------------------------- 
2. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 18.09.2008, relativa ao assunto em 
epígrafe, no sentido de corrigir a verba a atribuir, respeitante ao aluno da EB 1 nº 1 de 
Cercal do Alentejo, João Paulo Guerreiro Candeias, de 37,50 € (trinta e sete euros e 
cinquenta cêntimos) para 75,00 € (setenta e cinco euros), correspondente ao Escalão A do 
1º Ciclo e não ao Escalão B como tinha sido incorrectamente atribuído, para efeitos de 
refeição, com início a partir de 15 de Dezembro de 2008. ----------------------------------------- 
3. Transferir para os Agrupamentos de Escolas as verbas para aquisição de livros e material 
escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes na informação 
anexa, a saber: Agrupamento de Santiago do Cacém 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos) e Agrupamento de Cercal do Alentejo 37,50 € (trinta e sete euros e cinquenta 
cêntimos), sendo o valor total de 75,00 € (setenta e cinco euros). ------------------------------- 
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -------------------------- 
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008.---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel 
Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE/2009, informação nº 14/DEASS/SASETEGE/2009 de 19.01.2009.------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 13.11.2008, relativa ao 
assunto em epígrafe, no sentido de corrigir o escalão, para efeitos de refeição, a atribuir ao 
aluno da EB 1 de S. Domingos, Daniel Alexandre Guerreiro Chevalbaque, corresponde ao 
Escalão A e não ao B como tinha sido incorrectamente atribuído.-------------------------------- 
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -------------------------- 
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008.---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel 
Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2009, informação nº 015/DEASS/SASETEGE/2009 de 19.01.2009. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 27.11.2008, relativa ao 
assunto em epígrafe, no sentido de corrigir a verba a atribuir, respeitante ao aluno da EB 1 
nº 2 de Cercal do Alentejo, Wendril Ramos de Oliveira, de 25,00 € (vinte e cinco euros) 
para 75,00 € (setenta e cinco euros), correspondente ao Escalão A do 1º Ciclo e não ao 
Escalão A do Pré-Escolar como tinha sido incorrectamente atribuído.--------------------------- 
2. Transferir para o Agrupamento de Escolas a verba para aquisição de livros e material 
escolar, destinado ao aluno carenciado – escalão A, constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Cercal do Alentejo 50,00 € (cinquenta euros), sendo o valor total de 50,00 
€ (cinquenta euros).------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -------------------------- 
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008.---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel 
Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Protocolo com a Casa do Povo de Abela para cedência de instalações ao 
Jardim de Infância de Abela – Actualização para o ano lectivo 2008/2009.---------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Proc. 30.12 Parcerias / Protocolos da Divisão de Educação, Acção Social 
e Saúde/SASETEGE/2009, informação nº 289/DEASS/SASETEGE/2008 de 11.11.2008. -- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir para a Casa do Povo de Abela a verba de 2.761,90 € (dois mil 
setecentos e sessenta e um euros e noventa cêntimos) respeitante ao ano lectivo 2008/2009, 
a que corresponde o valor mensal de 276,19 € (duzentos e setenta e seis euros e dezanove 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Alínea a) do número 1 do artigo 19 da Lei 159/99, de 14 de Setembro;  
Protocolo com a Casa do Povo da Abela para cedência de instalações para funcionamento 
do Jardim de Infância da Abela. ------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar da Biblioteca Municipal 
Manuel da Fonseca.------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e nove, 
do Serviço de Património.------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Efectuar procedimento por hasta pública para adjudicação do direito à 
exploração do “Bar” da Biblioteca Municipal de Santiago do Cacém; --------------------------- 
2. Aprovar as condições da hasta pública e o caderno de encargos da exploração do Bar, 
conforme documentos em anexo, os quais são dados como reproduzidos na acta, com o 
número dezoito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------- 
3. Efectuar a hasta pública na reunião da Câmara Municipal do dia 26 de Fevereiro de 2009, 
pelas 10,00 horas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: a) De acordo com o disposto na alínea f) do nº1 do art.º 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 3/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na acta com o número dezanove, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Municipal  
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 

________________________________________________ 


