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ACTA NÚMERO TRINTA E SETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E QUATRO DE 
SETEMBRO DE DOIS MIL E NOVE-------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e quatro 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 Maria Margarida da Costa 
Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Pedro do Ó Barradas de 
Oliveira Ramos, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha Vereadores, a fim 
de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. ------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores Manuel 
Mourão e 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. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foram colocadas para discussão e aprovação as actas números trinta e cinco 
e trinta e seis das reuniões anteriores, as quais foram aprovadas, por unanimidade. -----------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia. ------------------------  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------  
AGRADECIMENTOS DE MUNICÍPE POR SERVIÇOS PRESTADOS -----------------  
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao munícipe presente na Sala de Sessões, 
Senhor Arménio Santos, o qual começou por referir que tendo sido Vereador da Câmara 
Municipal, no anterior mandato, criticou muitas vezes, o funcionamento dos Serviços 
Municipais, tentando fazê-lo de forma construtiva. -------------------------------------------------  
Acrescentou que gostaria, agora, de reconhecer o bom funcionamento dos Serviços, 
nomeadamente da Divisão de Gestão Urbanística, e do Património, o que pode comprovar 
durante o desenvolvimento do processo de obras que submeteu à Câmara Municipal, 
dirigindo uma palavra de grande apreço e agradecimento aos funcionários daqueles serviços 
pelo profissionalismo demonstrado no decorrer do processo. -------------------------------------  
Agradeceu também ao Executivo Municipal pela correcção no tratamento do processo. -----  
A Senhora Vice-Presidente agradeceu as palavras do Senhor Arménio Santo, acrescentando 
que das mesmas será dado conhecimento aos funcionários dos respectivos serviços. ---------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha agradeceu as palavras que foram dirigidas aos 
funcionários dos serviços, considerando que era gratificante o reconhecimento do esforço 
dos mesmos, os quais se confrontam, diariamente, com situações complexas de burocracia 
que resultam da legislação em vigor na área do urbanismo. ---------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre o ponto de situação dos seguintes 
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
-SINALIZAÇÃO RETIRADA PELA EMPRESA ESTRADAS DE PORTUGAL. ------  
-NOVO TRAÇADO DA FERROVIA. -------------------------------------------------------------  
A Senhora Vice-Presidente informou que seria feito o ponto de situação destes assuntos na 
próxima reunião da Câmara Municipal, dado não dispor ainda de todos os dados relativos 
aos últimos desenvolvimentos dos mesmos. ---------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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OBRAS NO IP 8 ----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha deu conhecimento de que na reunião que teve lugar, na 
semana anterior, com a empresa Estradas de Portugal e Estradas da Planície, concessionária 
daquelas obras, foi pelas mesmas dado conhecimento de que as obras terão início em 
Janeiro de dois mil e dez, e que o seu atraso se deveu a dificuldades com o projecto e no 
desenvolvimento do processo de expropriações. ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e três de 
Setembro do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.516.577,81 € (Um milhão quinhentos e dezasseis mil 
quinhentos e setenta e sete euros e oitenta e um cêntimos).----------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 313.448,30 € (Trezentos e treze mil quatrocentos e 
quarenta e oito euros e trinta cêntimos). --------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES --------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Resolução do contrato de concessão do direito à exploração do Bar da 
Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca ---------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/08-01/2009 do Serviço de Património.-----------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. -----------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Resolver, por acordo, o contrato de concessão do direito à exploração do 
Bar da Biblioteca Municipal “Manuel da Fonseca”, em Santiago do Cacém, celebrado em 
23 de Março de 2009, com Mª Rosário Pereira Vilhena, com efeitos a partir de 30 de 
Novembro de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela concessionária. ----------------------  
2 - Nos termos do ponto 2 da cláusula terceira, do Contrato de Cedência do Direito à 
Exploração de Bar. ---------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOMOS JOVENS, ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE CERCAL DO 
ALENTEJO ----------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de apoio--------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo da Divisão da Sociocultural -------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no montante de 125€ (cento e vinte cinco euros) para 
Somos Jovens, Associação Juvenil do Litoral Alentejano para apoio das despesas inerentes 
à sua legalização. ----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Em virtude de se tratar de uma Associação Jovem, única na 
freguesia de Cercal do Alentejo e promover actividades lúdico – recreativas de ocupação de 
tempos livres. --------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Sendo uma estrutura organizativa que representa a juventude na Freguesia.-----------------  
3. 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 nº5- A /2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ELISABETE SOUSA, CARLA ENCARNAÇÃO, MARIA FERNANDA 
NUNES, JOSÉ MANUEL NUNES, RUI TERESA, ANTÓNIO GUITA E 
CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, 
RECREIO E DESPORTO ---------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André 
no ano de 2009 (mês de Agosto)----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1. – P.8/BMSA/2009, da Divisão Sócio-Cultural. --------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, conforme relação em anexo, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número duzentos e quarenta e sete, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário Substituto da reunião.-----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. -----------------------------------  
ASSUNTO: Venda em Propriedade Plena da Parcela de Terreno. --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Arealão – Abela. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 10.01-04/2008, do Serviço de Património. ----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Vender em propriedade plena ao senhor Albano Joaquim Mestre Pereira, 
uma parcela de terreno, com a área de 50,625 m2, destinada a ser anexada ao lote nº 7, sito 
na Zona de Expansão do Arealão, em Abela, inscrita na matriz sob o artigo 1 198º, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha n.º 92/19860508, da freguesia de 
Abela, a confrontar a Norte com o lote nº 7 e a Sul e Nascente com Via Pública e a Poente 
com o lote nº 6, pelo montante de 1 443,83€ (mil e quatrocentos e quarenta e três euros e 
oitenta e três cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o solicitado pelo Senhor Albano Joaquim Mestre 
Pereira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para a Habitação 
e com o disposto na alínea f), do nº 1 do art.º 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 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. ---------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Coordenador na Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto.----------------------------------------  
 
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


