CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM
ACTA NÚMERO TRINTA E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZASSETE DE SETEMBRO
DE DOIS MIL E NOVE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezassete dias do mês de Setembro 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, José António Alves Rosado e Álvaro dos Santos Beijinha, Vereadores, a
fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificou-se a ausência da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência da Senhora Vereadora
Maria dos Anjos Polícia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------LIGAÇÃO FERROVIÁRIA SINES – GRÂNDOLA - REUNIÃO SOBRE TRAÇADO
ALTERNATIVO---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia quinze do mês em curso,
na Sala de Sessões da Sede do Município, uma reunião sobre o assunto mencionado em
epígrafe, na qual estiveram presentes, membros da equipa técnica do Instituto Superior
Técnico, representantes da Câmara Municipal de Grândola, da Câmara Municipal de Beja, e
da Associação Protectora do Montado, com o objectivo de analisarem um traçado
alternativo ao apresentado pela REFER que parte das Relvas Verdes, segue depois paralelo
ao IP8, passando perto do Hospital do Litoral Alentejano e junto ao Parque da Badoca,
inviabilizando aquele equipamento turístico e criando uma separação entre a Cidade de
Santiago do Cacém e a Cidade de Vila Nova de Santo André, seguindo para o Município de
Grândola onde atravessa uma zona sensível de montado e de residências consolidadas.-----Acrescentou que a solução alternativa defendida pela Câmara Municipal de Santiago do
Cacém e as entidades presentes, compreendia a saída de Sines, passando pelo Poço da Obra,
seguindo para nascente de Miróbriga e apanhando a linha actual perto de S. Bartolomeu da
Serra. Solução que exigirá a construção de um túnel de 1,7 quilómetros. ---------------------Mais informou que a equipa técnica que procedeu ao estudo para o traçado alternativo teve
muitas dificuldades para obter os elementos necessários para sustentação do mesmo. -------Acrescentou que existem muitas reservas relativamente à forma como foi desenvolvido o
processo de avaliação de Impacte Ambiental do traçado desenvolvido pela REFER. --------Informou ainda que foi acordado naquela reunião reforçar, por escrito, o pedido de
audiência à Secretaria de Estado dos Transportes, para análise do assunto, ficando a Câmara
Municipal de Grândola de efectuar aquela diligência, e que os restantes parceiros reforçarão
o pedido via telefone. -----------------------------------------------------------------------------------Referiu também que será solicitada uma reunião com a REFER, tendo em conta que a
suspensão do processo de Avaliação de Impacte Ambiental termina em Outubro próximo. Informou também que a Associação Protectora do Montado considerou existir motivos que
suscitam fortes preocupações relativamente ao processo de traçado desenvolvido por aquela
empresa, com o qual todos os parceiros estão frontalmente contra. -----------------------------Acta de 2009-09-17
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REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO PROGRAMA INTEGRADO DE
REGENERAÇÃO URBANA DE SANTO ANDRÉ --------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento de que teve lugar, no dia quinze do mês em curso, a
segunda reunião do Conselho Consultivo do PIQ URB de Santo André, com a presença de
uma representante da CCDRA, Arquitecta Rita Soudo. -------------------------------------------Acrescentou que naquela reunião foi aprovado, por unanimidade, o Regulamento do
Conselho. -------------------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém presidirá ao
Conselho, e que na próxima reunião do mesmo será eleito o Vice-Presidente. ----------------Informou ainda que foram abordados os calendários das operações do Programa,
acrescentando que já foi aprovado o Gabinete Municipal de Santo André no âmbito do INA
Alentejo e que as operações relativas ao Bairro Azul e Bairro Pôr-do-Sol foram aprovadas
pela Câmara Municipal e estão agora dependentes da EDP. Mais informou que estão em
desenvolvimento os processos relativos às restantes operações daquele Programa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IP8 – OBRAS - REUNIÃO COM A EMPRESA ESTRADAS DA PLANÍCIE ---------O Senhor Presidente informou que terá lugar, na data da presente reunião, no período da
tarde, na Sala de Sessões da Sede do Município, uma reunião com aquela empresa, para
tratar de assuntos relacionados com as obras do IP8. Acrescentou que estava preocupado
com a situação, porque aquelas obras já deveriam ter avançado no terreno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto, tendo em conta a sua urgência:
“ Alteração da designação da Associação de Municípios para a Água e o Ambiente do
Alentejo.” ------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia quinze de
Setembro do ano em curso, eram as seguintes: -----------------------------------------------------OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.238.823,93 € (um milhão duzentos e trinta e oito mil
oitocentos e vinte e três euros e noventa e três cêntimos) -----------------------------------------OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 312.164,01 € (trezentos e doze mil cento e sessenta e
quatro euros e um cêntimo) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------ASSUNTO: Alteração da designação da Associação de Municípios para a Água e o
Ambiente do Alentejo ---------------------------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Beja -------------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------PROPOSTA: UM: Rectificar a deliberação da Câmara Municipal de 10/09/2009,
relativamente à designação da Associação mencionada em epígrafe. ---------------------------DOIS: Aprovar as seguintes propostas de designação daquela Associação que foram
apresentadas no Registo Nacional de Pessoas Colectivas: ----------------------------------------- AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo. --------- SIAP – Alentejo – Associação das Águas Públicas do Alentejo.-------------------------------- SAGSUL – Associação de Municípios para o Sistema de Águas do Sul.---------------------Sendo que a designação efectiva da Associação será a que for deferida pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas. ----------------------------------------------------------------------Acta de 2009-09-17
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TRÊS: Propor à Assembleia Municipal que aprove a rectificação da designação da
Associação referida no ponto 2, conforme o que for aprovado pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas. -------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: UM: O indeferimento por parte do Registo Nacional de Pessoas
Colectivas da designação inicialmente proposta: “Associação de Municípios para a Água e
o Ambiente do Alentejo – AMA-Alentejo”. --------------------------------------------------------DOIS: Em conformidade com o disposto no art.º 148.º do Código de Procedimento
Administrativo. -----------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM--------------------ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526 ------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove, informações número
cento e cinquenta da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.-----------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: 1. Aprovar o Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde e o Plano
Definitivo de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra e Equipamento e Cronograma Financeiro
apresentado pelo consórcio Tecnovia / Joaquim Ângelo da Silva, S.A., para a execução da
obra em referência. --------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovar a alteração do Coordenador de Segurança da obra, Sr. António Joaquim Ramos
Penedo, Técnico Superior, pelo Sr. António Norberto Marques da Silva, Técnico Superior,
em virtude do mesmo se encontrar incapacitado para o serviço, até o seu estado de saúde
ficar normalizado. ---------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: nº 2 do Artigo 9º e n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei nº 273/2003, de
29 de Outubro art. n.º 361 do Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei 18/2008, de 29
de Janeiro). -----------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 nove e Informação número
cento e quarenta e nove de dois mil e nove da Divisão de Obras Municipais e Equipamento.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------PROPOSTA: 1. Aprovar a Conta Final, documento que é dado como reproduzido na
presente acta, com o número duzentos e quarenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa
ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da
Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. Aprovar o auto de trabalhos a menos n.º 1 no valor de 1.118,25 €, acrescido de IVA, no
total de 1.174,15 €.--------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Art.º 220º, 221 e n.º1 do artº 222 do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------
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ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2009/2010 - 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 220/DEASS/SASETEGE/2009 de 10/09/2009. --APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------PROPOSTA: 1. Aplicar às crianças e aos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo os princípios
enunciados no Despacho nº 18987/2009 de 17 de Agosto de 2009. -----------------------------2. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e aquisição de livros
e/ou material escolar) às crianças e aos alunos da Educação Pré-Escolar e das Escolas do 1º
Ciclo do Ensino Básico, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o
número duzentos e quarenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas,
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -----------3. Transferir para os Agrupamentos as verbas para aquisição de livros e/ou material escolar,
destinadas às crianças e aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas listagens
anexas, a saber: Agrupamento de Cercal do Alentejo 12,50€ (doze euros e cinquenta
cêntimos); Agrupamento de Santiago do Cacém 75,00€ (setenta e cinco euros);
Agrupamento de Santo André 100,00€ (cem euros) sendo o valor total de 187,50€ (cento e
oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; ---------------------------Despacho nº 18987/2009, de 17 de Agosto de 2009. ----------------------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereador Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. ----------------Uma abstenção, do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNÍCIPES DE SANTIAGO DO CACÉM-----------------------------------(Maria Isabel Tello, Cristina Calado, Lurdes Miguel e Ideme Lurdes Rodrigues)------ASSUNTO: Doação de peças ao Museu Municipal---------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Informação nº 48/DSC/MM/2009-----------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos -------------------------------------PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos munícipes a doação ao Museu Municipal das peças,
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e
quarenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.------------------------------------FUNDAMENTOS: 1. O Museu Municipal possui colecções de diversas áreas, como
etnografia, artesanato e indumentária.----------------------------------------------------------------2. Ao abrigo do disposto na alínea h) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 1 de
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, dada a importância para o
enriquecimento das colecções existentes do Museu Municipal.----------------------------------DELIBERAÇÃO: Aprovar---------------------------------------------------------------------------FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: PARÓQUIA DE CERCAL DO ALENTEJO ----------------------------------ASSUNTO: Transferência de Verba --------------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo--------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Oficio datado de 13 de Maio de 2009 ------------------------------------------APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------
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PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 2500 € (dois mil e quinhentos euros) para a
Paróquia de Cercal do Alentejo para apoio à realização da pintura da Igreja de Cercal do
Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b) do nº 4 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: SAGRAN-------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: Agradecimento pelo Apoio Prestado na Realização do 1.º Congresso
Sobre Suinicultura do Litoral Alentejano. -------------------------------------------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número duzentos e cinquenta e quatro de dois mil e nove da
Divisão de Serviços Urbanos. -------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.----------------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta remetida pala SAGRAN – Associação de
Suinicultores dos Concelhos de Santiago do Cacém, Sines e Grândola, em que agradece o
apoio prestado pelo Município à Associação na realização do 1.º Congresso Sobre
Suinicultura do Litoral Alentejano, realizado no dia 31 de Maio de 2009 e integrado na
Santiagro 2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------ASSUNTO: Subscrição do roteiro local para as alterações climáticas ---------------------LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------REFERÊNCIA: Processo número vinte e sete de dois mil e nove da Divisão de Ambiente
e Saneamento Básico.-----------------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ----------------------------------------------PROPOSTA: Aprovar a subscrição do roteiro local para as alterações climáticas,
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e
quarenta e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. que será apresentado no COP
15 – United Nations Chage Conference em Dezembro de 2009 em Copenhaga.--------------FUNDAMENTOS: Contribuir, conjuntamente com outros governos locais, quer para
aumentar a participação de Portugal neste contexto internacional, quer para a redacção final
do novo Acordo Global sobre o Clima Pós-2012 (que substituirá o Protocolo de Quioto)
que se pretende que seja abrangente, eficaz e que valorize a acção local no combate às
alterações climáticas. -----------------------------------------------------------------------------------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 nº 31/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -----------------------------------------TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº3 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 quarenta e seis,
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------Acta de 2009-09-17
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 quinze 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
________________________________________________
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