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ACTA NÚMERO ONZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA DEZANOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E 
NOVE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezanove dias do mês de Março de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do Cacém 
e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente, Vítor Proença. ------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número dez 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 Presidente. --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------- 
VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PADRE AMADEU PINTO ------------ 
Por proposta da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, a Câmara Municipal aprovou, 
por unanimidade, um voto de pesar em homenagem ao Padre Amadeu Pinto, personalidade 
importante que se destacou no ensino e na vida pastoral e cultural do Município, nos anos 
setenta, como membro do Conselho Directivo do Liceu de Santiago do Cacém e fundador 
do Clube Estrela de Santo André, regressando com alguma regularidade a Santiago do 
Cacém. Era, actualmente, Director do Colégio S. João de Brito.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria, no dia dezoito de 
Março do corrente ano, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.234.244,84 € (um milhão duzentos e trinta e quatro 
mil duzentos e quarenta e quatro euros e oitenta e quatro cêntimos).----------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 294.725,24 € (duzentos e noventa e quatro mil 
setecentos e vinte e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Preço de venda das refeições a fornecer a Professores e Funcionários nos 
refeitórios escolares das EB1´s do Município de Santiago do Cacém------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr. 23.1.1 Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/Sasetege/2009, informação nº 71/DEASS/SASETEGE/2009 de 06.03.2009. ---------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
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PROPOSTA: 1. Que o preço das refeições a fornecer a professores e funcionários nos 
refeitórios escolares das EB1´s do Município de Santiago do Cacém seja alterado de 3,70 € 
(três euros e setenta cêntimos) para 3,80 € (três euros e oitenta cêntimos); --------------------- 
2. Que o mesmo entre em vigor a 20 de Março. ----------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nº 2 do artigo 8º do Decreto Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro, 
Portaria nº 376/2009, de 27 de Fevereiro.------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 074/DEASS/SASETEGE/2009 de 11.03.2009. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. Atribuir o escalão e respectiva comparticipação (alimentação e material 
escolar) à criança do Pré-Escolar, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta, com o número sessenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---- 
2. Transferir para o Agrupamento de Escolas a verba para aquisição de material escolar, 
destinado á criança carenciada – escalão A, constante na informação anexa, a saber: 
Agrupamento de Alvalade 25,00 € (vinte e cinco euros), sendo o valor total de 25,00 € 
(vinte 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 unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 073/DEASS/SASETEGE/2009 de 11.03.2009. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. Reformar a deliberação da Câmara Municipal de 18.09.2008, relativa ao 
assunto em epígrafe no sentido de corrigir o escalão a atribuir respeitante aos alunos da EB 
1 de Santiago do Cacém, Gabriel Vladut Labont e Maria Gabriela Labont, de não 
carenciado para escalão A atribuindo a verba de 150,00 € (cento e cinquenta euros), uma 
vez que em Março de 2009, houve alteração no escalão de abono de família da Segurança 
Social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. Transferir para o Agrupamento de Escolas a verba para aquisição de livros e material 
escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A, conforme documento que é dado 
como reproduzido na presente acta, com o número sessenta e dois, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo 
Senhor Secretário da Reunião, a saber: Agrupamento de Santiago do Cacém 150,00 € 
(cento e cinquenta euros), sendo o valor total de 150,00 € (cento e 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. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para o S. Domingos Foot-Ball Club ------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 04/2009 – 3.3.2.4 com a informação nº 19/2009 da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 150,00 Euros (cento e 
cinquenta euros) para o S. Domingos Foot-Ball Club, como apoio aos encargos resultantes 
da organização das actividades no âmbito da Festa do 1º de Maio na Barragem da Fonte 
Serne.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento da sua actividade desportiva regular, bem como a continuidade da sua 
intervenção junto da população do Município.------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do atº 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: Transferência de verba para o Estrela de Santo André ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 03/2009 – 3.3.2.4 com a informação nº 13/2009 da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.243,00 Euros (mil duzentos e 
quarenta e três euros) para o Estrela de Santo André como apoio aos encargos das 
inscrições e mensalidades dos atletas carenciados. -------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Câmara Municipal aos clubes, 
possibilitam o desenvolvimento da sua actividade desportiva, bem como a continuidade da 
sua intervenção junto da população do Município.-------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do atº 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: ACARPE – ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA RIBEIRA DA 
PONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Cedência de Sala virada a Norte, da antiga Escola Primária de Foros da 
Quinta.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03.09-01 de dois mil e nove do Serviço de Património.-------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. a) Aprovar a cedência a título gratuito da sala virada a norte da antiga 
escola primária dos Foros da Quinta, freguesia de Santo André, deste concelho, inscrita na 
matriz predial urbana da freguesia de Santo André sob o artigo 807º, à ACARPE – 
Associação de Caçadores da Ribeira da Ponte. ------------------------------------------------------ 
b) Celebrar contrato de comodato; --------------------------------------------------------------------- 
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c) Aprovar a minuta, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número sessenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------- 
2. Tendo em conta que se trata de uma Associação sem fins lucrativos, a qual tem por 
objectivo contribuir para a preservação, fomento e fruição, racional e equilibrada dos 
recursos cinegéticos, bem como, da restante fauna selvagem. ------------------------------------- 
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 10/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 presente acta, com o número sessenta e quatro, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JÚLIA MARIA ROSA --------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para conclusão das obras de urbanização do 
Loteamento nº 21/2007, sito em Sonega – Cercal do Alentejo --------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Sonega – Cercal do Alentejo --------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 21/2007 e requerimento nº 653 de 16.02.2009 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo para conclusão das obras de urbanização, 
por mais 45 dias.------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 2 do artigo 53º do Dec.Lei 555/99, de 16/12, com a 
redacção do Dec.Lei 177/2001, de 04/06, o prazo estabelecido nos termos da alínea a) do nº 
1 do referido artigo pode ser prorrogado a requerimento fundamentado do interessado, por 
uma única vez e por período não superior a metade do prazo inicial, quando não seja 
possível concluir as obras dentro do prazo para o efeito estabelecido. --------------------------- 
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, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas nove horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente e 
por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------- 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


