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ACTA NÚMERO QUARENTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA QUINZE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E NOVE------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos quinze dias do mês de Outubro 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, José António Alves 
Rosado e Álvaro dos Santos Beijinha, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária 
da Câmara Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificaram-se as ausências 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, foi colocada para discussão e aprovação a acta números trinta e nove de 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS -------------------------------------  
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia. -------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos: ----------------------------------  
- Desconvocação das Reuniões de Câmara Ordinárias de22 e 29 de Outubro de 2009. -  
- Comissão Nacional de Eleições - Participação da Comissão Política Concelhia do PS 
de Santiago do Cacém contra o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém por violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade -------------------------  
- Assuntos resolvidos no uso de competência delegada. ----------------------------------------  
As propostas foram aprovadas, por unanimidade.---------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA -----------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia catorze de 
Outubro do ano em curso, eram as seguintes:--------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 807.598,36 € (oitocentos e sete mil quinhentos e 
noventa e oito euros e trinta e seis cêntimos) --------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 361.692,10 € (trezentos e sessenta e um mil 
seiscentos e noventa e dois euros e dez cêntimos).--------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------- OUTRAS DELIBERAÇÕES --------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Desconvocação das reuniões da Câmara Municipal de 22 e 29 de Outubro 
de 2009.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: desconvocar as reuniões da Câmara Municipal de 22 e 29 de Outubro de 
2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: de acordo com a alínea n) número 1 do artigo 68º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO NACIONAL DE ELEIÇÕES -------------------------------------  
ASSUNTO: Participação da Comissão Política Concelhia do PS de Santiago do Cacém 
contra o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém por violação dos 
deveres de neutralidade e imparcialidade --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da decisão de arquivamento da participação da Comissão 
Politica Concelhia do PS de Santiago do Cacém contra o Presidente da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém por violação dos deveres de neutralidade e imparcialidade, proferida 
em Sessão Plenária, de 8 de Outubro de 2009, pela Comissão Nacional de Eleições. ---------  
A Comissão Nacional de Eleições considerou que a revista “A nossa caminhada para o 
futuro”, “se reporta ao trabalho realizado pela autarquia durante o mandato 2005-2009, 
contendo textos informativos e imagens sobre a actividades realizadas pelo município em 
vários domínios e apresentando figuras públicas por ocasião de eventos realizados na 
autarquia.”-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Concluindo Assim, pela não existência de elementos na publicação autárquica que indiciem 
violação dos deveres de neutralidade e de imparcialidade a que os titulares dos órgãos 
autárquicos estão sujeitos. ------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada---------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 34/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. -------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 trinta 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 
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________________________________________________ 

 
O Secretário da Reunião 

 
________________________________________________ 


