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ACTA NÚMERO VINTE E DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TRINTA E UM DE MAIO DE 
DOIS MIL E SETE ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos trinta e um dias do mês de Maio de dois mil e sete nesta cidade de Santiago do Cacém 
e Salão Nobre dos Paços do Concelho, 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. --------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. ------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número vinte e um, da 
reunião anterior, tendo sido aprovada, por unanimidade.------------------------------------------- 
------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA--------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Presidente. --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA--------------------------------- 
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – COMODIDADE URBANA.--------- 
A Senhora Vice-Presidente concedeu a palavra ao Munícipe presente no Salão Nobre, 
Senhor João Lourenço Marques, o qual veio colocar os seguintes assuntos: -------------------- 
1º - Passeio entre o Intermarché e o Condomínio do Monte da Lezíria -------------------------- 
Chamou a atenção que as lajetas que estão a ser aplicadas no passeio e nos acessos às 
moradias têm pouca aderência e são muito escorregadias o que pode constituir perigo para 
quem sobre elas circula. --------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que tem vindo a alertar para esta situação, tendo o Encarregado, Senhor 
Albano Mestre e o Engenheiro Marques estado no local onde ambos reconheceram que o 
piso é bastante escorregadio. Contudo, a obra continua a avançar, sem que tenham sido 
tomadas medidas para corrigir esta situação. --------------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente informou que vai procurar saber junto dos Serviços se está em 
curso alguma medida sobre esta situação. ------------------------------------------------------------ 
2º Corte de Relva nos Jardins--------------------------------------------------------------------------- 
Referiu que são deixadas ervas á volta dos espaços verdes e nas valetas, o que dá mau 
aspecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que se trata de uma questão de organização do 
serviço, em relação à qual estão sendo tomadas medidas.------------------------------------------ 
3º Localização de sinais de trânsito -------------------------------------------------------------------- 
Solicitou a mudança do sinal de trânsito, de fim de permissão de ultrapassagem, colocado 
junto à nova Rotunda à entrada daquela Cidade, para cinquenta metros mais à frente. -------- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que o sinal será mudado na primeira quinzena de 
Junho do ano em curso.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JORNAL “NOTICÍAS DO LITORAL” ----------------------------------------------------------- 
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A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia chamou a atenção para uma notícia publica 
na última edição daquele Jornal, onde refere que na reunião da Câmara Municipal de 24 do 
mês em curso, foi aprovada, por unanimidade, uma moção contra o encerramento do 
SADU, o que não aconteceu, tendo a Câmara somente tomado conhecimento de uma moção 
sobre aquele assunto, aprovado pela Assembleia de Freguesia de Santo André.---------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INAUGURAÇÃO DA SANTIAGRO 2007 -------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que, hoje, às quinze horas, terá lugar a inauguração 
daquele Certame, acrescentando que estão criadas as condições para o sucesso do mesmo, 
esperando a Organização que as pessoas visitem a Feira, por forma a correspoderem ao 
esforço feito para a tornar mais atractiva. ------------------------------------------------------------- 
Mais informou que a Direcção da NEGDAL tinha muito gosto que a SANTIAGRO 2007, 
fosse inaugurada pelo Senhor Ministro da Agricultura, pelo que, desde há dois meses que 
vem enviado envidando esforços nesse sentido, o mesmo tem sido feito pela Câmara 
Municipal e pela Caixa Agrícola, tendo o Senhor Jorge Nunes sido informado, 
oficiosamente, que estaria presente o Senhor Secretário de Estado, Luís Vieira, o que não 
foi confirmado, tendo a Direcção da NEGDAL recebido um “mail” da DRAP – Direcção 
Regional de Agricultura e Pescas, de Santiago do Cacém, informado que Director Regional 
se fará representar pelo responsável local daquela Direcção. -------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que é de lamentar que nunca um Ministro da 
Agricultura, quer dos governos PS, quer dos governos PSD, se tenha disponibilizado para 
inaugurar este Certame, tendo em conta a sua importância para a região, quando o fizeram 
em relação a outras feiras, como por exemplo a PIMEL.------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente referiu que, sem desprestígio para quem foi indigitado para a 
inauguração daquele Certame, num ano em que se fez um esforço para relançar aquela 
Feira, esperava-se que lhe fosse dada mais alguma atenção por parte da Administração 
Central, o que não está a acontecer, apesar dos muitos contactos feitos pela Câmara 
Municipal e pelas outras entidades. -------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GREVE GERAL ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre os critérios que levaram ao 
encerramento dos Paços do Concelho, ontem, dia da greve geral. -------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente esclareceu que quando há greve o piquete da mesma é 
responsável pela segurança, acrescentando que nenhum dos seus elementos dispõe de chave 
para entrar no edifício. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Mais esclareceu que nenhum trabalhador é impedido de trabalhar nos dias de greve deste 
que tenha chave para entrar nas instalações e se responsabilize pela segurança nas mesmas, 
dado que a Câmara Municipal não dispõe de porteiro, somente de telefonista e de 
recepcionista, e não pode impedir que os mesmos façam greve. ---------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão considerou que ficava bem à Câmara Municipal 
assegurar os serviços mínimos, garantindo condições para quem quisesse trabalhar, porque 
só assim estarão salvaguardados direitos e deveres.------------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente esclareceu que os serviços mínimos têm a ver com a prestação 
de serviços ao público e não aos funcionários da Autarquia, não tendo a Câmara Municipal 
que assegurar condições para que os mesmos façam ou não greve.------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que há funcionários da Câmara Municipal que 
estão a trabalhar na preparação da SANTIAGRO, num espaço aberto, onde não houve 
piquete de greve, mas os trabalhadores optaram por aderir à mesma. ---------------------------- 
Acrescentou que a Câmara Municipal não impõe serviços mínimos com ameaça de 
processo disciplinares, como aconteceu em alguns sítios, porque todos os trabalhadores têm 
o direito de fazer greve.---------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador José Rosado referiu que tanto no sector público como no sector privado, 
são os piquetes de greve que assumem a responsabilidade da segurança das instalações.----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FESTIVAL GASTRONÓMICO “SABORES DO MUNDO” --------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que se cumpriu o segundo fim-de-semana 
daquela iniciativa, no qual ainda houve mais adesão do que no primeiro, verificando-se que, 
no último Sábado, quase todos os restaurantes que participaram estiveram esgotados.-------- 
Acrescentou que, tendo em conta o sucesso desta edição, a Câmara Municipal vai continuar 
a apostar nesta iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão considerou que estas iniciativas são de louvar, dado 
que têm a adesão de vários públicos. ------------------------------------------------------------------ 
Sugeriu que seja criada uma ficha para recolha de dados concretos sobre o número de 
visitantes e a sua apreciação sobre a qualidade do serviço e forma de acolhimento, assim 
como a apreciação dos parceiros na iniciativa, para uma análise mais objectiva dos 
resultados da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que esta iniciativa foi preparada durante seis 
meses, com a participação dos próprios restaurantes e outros intervenientes, acrescentando 
que ainda não foi feita a reunião de balanço, mas que os proprietários dos restaurantes e os 
clientes lhe têm mostrado agrado pela forma como a mesma decorreu.-------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia considerou que sendo a vertente da iniciativa 
de natureza gastronómica, deve ser avaliada por quem presta o serviço e por que o recebe, 
para se poder aferir do grau de satisfação do serviço prestado, pelo que o questionário a 
elaborar deve conter alguns critérios de avaliação nomeadamente, a qualidade da refeição, o 
atendimento, o acolhimento. ---------------------------------------------------------------------------- 
Questionou ainda sobre o que se passou relativamente à animação musical de França. ------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha esclareceu que, desde o principio, os proprietários do 
restaurante onde foi servida comida francesa, sabiam que só podiam contar com o animador 
Michelle no primeiro fim-de-semana e que no segundo fim-de-semana contariam apenas 
com o mímico “Pierrot”. -------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que foi uma iniciativa importante da qual as 
pessoas gostariam, considerando também que se deve recolher informação sobre a mesma 
para análise. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: ------------------------------ 
Desconvocação de Reunião Ordinária de 7 de Junho de 2007.-------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA-------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e nove de 
Maio do ano em curso, eram as seguintes:------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.209.736,25 € (um milhão duzentos e nove mil 
setecentos e trinta e seis euros e vinte e cinco cêntimos) ------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 500.611,79 € (quinhentos mil seiscentos e onze euros 
e setenta e nove cêntimos).------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:----------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Desconvocação da reunião da Câmara Municipal de 07-06-2007 ------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: desconvocar a reunião da Câmara Municipal de 7 de Junho de 2007, por 
motivo de feriado, marcando a próxima reunião para 14 de Junho de 2007, pelas 9.30 horas 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santiago do Cacém. ---------------------------------- 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Empréstimo de  Longo Prazo até ao montante de 1.500.000,00 Euros. ----- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e 
Financeira de 2007.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. Efectuar consulta à Caixa Geral Depósitos, Banco Espírito Santo, 
Millennium bcp, Banco Santander Totta S.A., Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Santiago do Cacém e Banco Português de Investimento, com vista à Contracção de um 
empréstimo de Longo Prazo até ao montante global de 1.500.000,00 Euros com  um 
período de utilização e diferimento até 2 anos e por um prazo até 20 anos condicionados à 
autorização da Assembleia Municipal, para financiamento do projecto de Infraestruturas da 
Zil do Cercal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Submeter à apreciação da Assembleia Municipal a contracção do empréstimo de Longo 
Prazo após a informação sobre as condições praticadas pelas Entidades consultadas. --------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por forma a garantir o financiamento do investimento referido e 
tendo em conta os limites máximos de endividamento de médio e longo prazo em 2007. ---- 
2. De acordo com o nº.1, 2, 5 e 6 do artº.38 da Lei nº.2/2007 de 15 de Janeiro; o artº.33 da 
Lei nº.53-A/2006, de 29 de Dezembro e alínea d) do nº.2 do artº. 53 da Lei 169/99, de 28 de 
Setembro, na redacção da Lei nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente Margarida 
Santos e dos Senhores Vereadores José Rosado 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: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO ------ 
ASSUNTO: Relatório de Gestão de 2006 ---------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Avª Jorge Nunes, lote 2 r/c –Grândola---------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e oito de dois mil e cinco, do Gabinete de Apoio 
ao Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas da Associação de Municípios do 
Litoral Alentejano referente ao ano de 2006, o qual foi aprovado pelo Conselho Directivo 
em 21 de Março de 2007 e pela Assembleia Intermunicipal em 23 de Abril de 2007.--------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Taxa de Deposito em Aterro, aplicação do Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 
de Setembro ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Palácio de S. Bento – Lisboa--------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Serviço Urbanos---------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do requerimento apresentado ao Governo em 13/04/2007 
pelo Senhor deputado Miguel Tiago do Grupo Parlamentar do PCP referente ao assunto em 
epigrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Infraestruturas do Loteamento Municipal do Bairro da Carapinha -------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e oito de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a Conta Final, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número noventa e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Secretário da reunião.--------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do nº 1 do artº 222º do D.L 59/99, de 2 de Março. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores, José Rosado 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: Execução do Parque Urbano da Quinta do Chafariz --------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e três de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. Aprovação dos trabalhos imprevistos e a mais num total de 89.885,55 € 
acrescidos de IVA o que totaliza 94.348,33 € (Noventa e quatro mil trezentos e quarenta e 
oito euros e trinta e três cêntimos), bem como seja elaborado contrato adicional.-------------- 
2. Que sejam aprovados os trabalhos a menos no valor de 75.821,63 € acrescidos de IVA o 
que totaliza 79.612,61 € (setenta e nove mil seiscentos e doze euros e sessenta e um 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. No decorrer da empreitada em referência a Fiscalização tem 
detectado algumas situações imprevistas e lacunas de projecto que implicam alguns 
trabalhos a mais e imprevistos (os quais estão descritos no quadro em anexo, de referir que 
a maior percentagem desses trabalhos já foram aprovados em reunião de Câmara na 
sequência da informação n.º 020/DOME/07 de 01/02/2007, contudo existe alguns trabalhos 
que ainda necessitam de aprovação os quais se passam a enumerar: ----------------------------- 
- Execução de bancadas e escadas – erro de medição do projecto;-------------------------------- 
- Fornecimento e montagem de asna metálica – erro de medição do projecto; ----------------- 
- Aterro para colocação do terreno ás cotas do projecto, incluindo o fornecimento de terras – 
erro de medição do projecto;---------------------------------------------------------------------------- 
- Sobre elevação de cabeças móveis da rede de águas - não foram detectadas em projecto; -- 
- Levantamento e rebaixamento da tampa de caixa de visita quadrada - não foram 
detectadas em projecto; ---------------------------------------------------------------------------------- 
- Rebaixamento ou levantamento da tampa de caixas de visita de Electricidade e de 
Telecomunicações – não foram detectadas em projecto; ------------------------------------------- 
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- Fornecimento e montagem do Quadro da Casa do Poço equipado de acordo com esquema 
unifilar – não foi previsto no projecto inicial tendo somente sido previsto aquando da 
execução do projecto referente à zona da galeria. --------------------------------------------------- 
2. Relativamente à zona da galeria segundo informação da DOTP não foi possível detectar a 
existência do poço aquando da execução do projecto, desta forma torna-se imprescindível a 
execução de uma galeria de protecção ao mesmo, implicando assim a execução de diversos 
trabalhos a mais e imprevistos (os quais estão descritos no quadro em anexo, de referir que 
o projecto da galeria já foi também aprovado na sequência da informação 133/DOTP/2006 
de 06/12/2006.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Devido à impossibilidade de execução de parte do muro de xisto, tendo em conta a falta 
suporte existente in-situ nomeadamente na zona Noroeste da obra (com inicio junto ao 
estaleiro até ao final da zona de intervenção), somos também a solicitar a não execução 
nessa zona do referido muro de xisto, num total de 512,10 m3, constituindo desta forma um 
trabalho a menos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores, José Rosado 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: Constituição de servidão administrativa sobre o prédio de natureza mista 
denominado “Ao Rio da Figueira” e “Encosta do Castelo”------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e seis de dois mil e sete do Gabinete Jurídico da 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de 14 de Junho de 2007. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: “Transferência de Verba 2006/2007”para a Associação de Moradores do 
Centro Comunitário da Sonega --------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSr.23.1.2/2. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 07----------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Transferir, de acordo com a cláusula 5ª do Protocolo celebrado com a 
Associação de Moradores do Centro Comunitário da Sonega, uma verba destinada a 
comparticipar, durante 10 meses quatro horas diárias prestadas pela pessoa que assegura a 
função de cozinheira, (18 de Setembro/06 a 22 de Junho/07) no valor total de 2.055,65€. --- 
FUNDAMENTOS: 1. alínea b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei 169/99 de 18 de Setembro;--- 
2. cláusula 4.ª e 5ª do Protocolo estabelecido entre as Câmaras Municipais de Sines, 
Santiago do Cacém  e a Associação de Moradores do Centro Comunitário da Sonega. ------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ-------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba – Apoio à organização da 12ª Corrida da Lagoa 
de Santo André – 2007 --------------------------------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 05/2007-3.3.2/4 da Divisão Sócio Cultural com o ofício 
número 161/2007 da Junta de Freguesia de Santo André.------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 3.000,00 Euros (três mil euros), 
para a realização da 12ª Corrida da Lagoa de Santo André.---------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O apoio prestado pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém a 
este tipo de iniciativas, apresenta uma importância fundamental no fomento e divulgação da 
prática desportiva no Concelho. ------------------------------------------------------------------------ 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 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: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 17/DGU/SAU, de dois mil e sete, 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 noventa e três, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COSTA AZUL – REGIÃO DE TURISMO DE SETÚBAL------------------ 
ASSUNTO: Relatório e Contas de 2006------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Setúbal. ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e cinco de ano de 2006, aprovado pela Comissão 
Executiva e pela Comissão Regional desta Região de Turismo. ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do Relatório e Contas do ano de 2006, aprovado pela 
Comissão Executiva e pela Comissão Regional desta Região de Turismo.---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Alteração ao desenho urbano do loteamento da Chesandré ------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação número oitenta e um da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de vinte e cinco de Maio de dois mil e sete.--------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o desenho urbano da alteração ao Loteamento da Chesandré, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número noventa e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------- 
2. Dar início ao processo de discussão pública. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 5 da artº 7 Secção I Capítulo II do Decreto Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº 177/2001, 
de 4 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Terrenos na Zona de Actividades Mistas / 
ZAM de Santiago do Cacém para o ano de 2007. ------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número setenta e um da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de oito de Maio de dois mil e sete. ------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Terrenos 
na ZAM de Santiago do Cacém, para o ano de 2007, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número noventa e cinco, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Secretário 
da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 1 do artº 2 do Regulamento Municipal de Venda 
de Terrenos na Zona de Actividades Mistas de Santiago do Cacém. ----------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Revisão do Plano Director Municipal de Santiago do Cacém / Comissão 
Mista de Coordenação.--------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 11/SPOT/DOTP/07 de 25 de Maio de 2007 da 
Divisão de Ordenamento do Território e Projecto. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Na sequência da publicação do Aviso nº 1604-DJ, em Diário da República 
de 30 de Março de 2007, e de acordo com o artigo 6º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de 
Setembro, com a redacção que lhe é conferida pelo Decreto Lei nº 310/2003, de 10 de 
Dezembro e em cumprimento com o estipulado no nº 4 da Portaria nº 290/2003, a entidade 
designada por Sociedade Recreativa Filarmónica União Artística, requereu em 18 de Maio 
do corrente ano, a sua participação na Comissão Mista de Coordenação. ----------------------- 
Tendo em conta o não cumprimento dos prazos previsto para requerer esta participação, (até 
24/04/2007), propõe-se a não aceitação do mesmo requerimento. -------------------------------- 
FUNDAMENTOS: O requerimento para participação na Comissão Mista de Coordenação 
entrou após o final do prazo previsto (14 dias úteis depois).--------------------------------------- 
Ao abrigo do artigo 267º da Constituição da República Portuguesa, do artigo 8º do Decreto 
Lei nº 442/91, de 15 de Novembro com as alterações introduzidas pelo DecretoLei nº 6/96, 
de 31 de Dezembro – Código do Procedimento Administrativo, do artigo 4º do nº 1 da Lei 
nº 83/95, de 31 de Agosto e do artigo 6º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro com a 
redacção que lhe é conferida pelo Decreto-Lei nº 310/2003 de 10 de Dezembro e nº 4 da 
Portaria nº 290/2003, de 05 de Abril.------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos 
Senhores Vereadores, José Rosado 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.----------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia questionou, se não havia 
precedentes desta natureza. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha esclareceu que foi admitida a participação da Região de 
Turismo da Costa Azul, embora o requerimento tenha entrado com menos atraso, tendo em 
conta que se trata de uma entidade representativa de interesses económicos, sociais, 
culturais e ambientais, com uma maior abrangência. ----------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº C - ZAM Vale de Água ------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: ZAM de Vale de Água ---------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Ceder a titulo gratuito e á taxa 0 o lote C da ZAM de Vale de Água com a 
área de 288 m2, que de acordo com o cálculo de preços de venda de terrenos para a ZAM 
de Vale de Água para o ano de 2006, tem o valor de 6.511,68 € (seis mil quinhentos e onze 
euros e sessenta e oito cêntimos) à Freguesia de Vale de Água, para construção de armazém 
para a Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de 
Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de Propriedade Plena 
em vigor do Município, aprovado pela Câmara em reunião ordinária de 02/10/87 e pela 
Assembleia Municipal em reunião ordinária de 23/10/87. ----------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Festival de Sabores do Mundo ------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 06/DDET/2007 de 15 de Maio de 2007 da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a rectificação à cláusula quarta número um do protocolo celebrado 
entre a CMSC e o CESTUR (Centro de Estudos de Turismo da Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo do Estoril).------------------------------------------------------------------------ 
“Relativamente ao Protocolo de Colaboração entre o CESTUR, Centro de Estudos de 
Turismo da Escola Superior de Hotelaria e o Município de Santiago do Cacém, o qual foi 
assinado no dia 30/03/2007, na cláusula quarta número um, onde se lê “Pela Realização de 
todos os trabalhos que constituem objecto do presente protocolo, o segundo outorgante 
pagará ao primeiro outorgante, a quantia global de 18.284,31 euros (dezoito mil duzentos e 
oitenta e quatro euros e trinta e um cêntimos), acrescidos de IVA legalmente devido”, 
dever-se-á ler: “Pela realização de todos os trabalhos que constituem objecto do presente 
protocolo, o segundo outorgante pagará ao primeiro outorgante, a quantia global de 
18.284,31 euros (dezoito mil duzentos e oitenta e quatro euros e trinta e um cêntimos), com 
IVA incluído”, que resulta do valor de prestação de serviços de 13.140,00 euros (treze mil 
cento e quarenta euros), acrescidos de 15% deste montante para o CESTUR (1.971,00 euros 
/ mil novecentos e setenta e um euros), aos quais acresce o IVA à taxa em vigor, no valor de 
3.173,31 euros (três mil cento e setenta e três euros e trinta e um cêntimos)-------------------- 
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 
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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 dez horas e trinta e cinco minutos.-------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 
 
 

________________________________________________ 
 

 
 

 


