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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 
DO DIA CATORZE DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos catorze dias do mês de Julho de dois mil e onze, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 
Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
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, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. --------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência temporária do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. ---------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- - 
ENTIDADE: JOSÉ ELÍSIO FERREIRA DE OLIVEIRA ---------------------------------------  
ASSUNTO: Acto de Grande Dignidade de Funcionário da Autarquia – António Manuel 
Pires Nuno ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO: da carta enviada pelo Senhor José Elísio Ferreira de Oliveira 
relativamente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze. ---------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e trinta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelos Membros do Executivo Municipal. ---------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Onze/Dois Mil e 
Catorze.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: - Aprovar a Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Onze/Dois Mil e Catorze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e quarenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelos Membros do Executivo Municipal. ---------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze. --------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Onze. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Onze, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quarenta e um, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelos 
Membros do Executivo Municipal. -----------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU e do Senhor 
Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD. -----------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS. ------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Síntese da Execução Financeira do Município, no 2º Trimestre. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Onze.--------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Síntese da Execução Financeira do Município no 2º 
trimestre de 2011, da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número cento 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. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Dois – De acordo com a deliberação de Câmara do dia 10 de Março de 
2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a Junta 
de Freguesia de Alvalade ---------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 12 do Serviço de Museu da Divisão de Cultura e 
Desporto, de 05 de Maio de dois mil e onze e informação número sessenta da Divisão 
Jurídica, de dois mil e onze.--------------------------------------------------------------------------------  
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o protocolo de colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e 
a Junta de Freguesia de Alvalade, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número cento 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, programa de 
procedimento e caderno de encargos.---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. O Município de Santiago do Cacém valoriza a promoção e a 
realização de acções no âmbito do Património Cultural e Histórico, no sentido de preservar a 
memória e tradição.------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A musealização da Igreja da Misericórdia, materializa uma aspiração de longa data, da 
população de Alvalade, promovendo o acesso do público a testemunhos importantes da 
história.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Com a promoção do conhecimento do património cultural, ensina-se a preservar e a 
interligar as artes, a natureza, as pessoas e os objectos passados e presentes. ----------------------  
4. Nos termos da alínea m) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 d e Janeiro. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IGREJA EVANGÉLICA – ASSEMBLEIA DE DEUS --------------------------  
ASSUNTO: Isenção de taxas ----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 34/SAC/DCD/2011 do Serviço de Acção Cultural-------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Apoiar a realização de iniciativa – Encontro Vida Livre, a promover no dia 16 
de Julho, através da isenção do pagamento de taxas (nº 2 do Regulamento Municipal de 
Taxas), no valor de 8.01 € de Licenciamento de Recinto de Diversão Provisória e 17.92 € de 
Licenciamento de Ruído – Total 25.93 €. ----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Apoiar a realização da actividade proposta pela Igreja Evangélica – 
Assembleia de Deus considerando o fim recreativo a que se destina. -------------------------------  
2. É competente para a isenção das taxas a Câmara Municipal de acordo com o disposto no nº 
2 do artº 6 do Regulamento Municipal de Taxas. -------------------------------------------------------  
3. Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 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: GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DE S. FRANCISCO DA 
SERRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra.---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a Informação nº 69/2011 da Divisão de 
Cultural e Desporto------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 100,00 (cem euros) para o Grupo 
Desportivo e Recreativo de S. Francisco da Serra, como apoio aos encargos resultantes da 
organização do 5º Grande Prémio Nossa Senhora do Livramento.-----------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento da sua actividade desportiva regular e pontual, bem como a continuidade de 
uma intervenção junto da população do Município, nomeadamente dos jovens. Esta actividade 
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tem contribuído para a qualidade das organizações/eventos desportivos do Município 
apresentando também um número elevado de participantes. -----------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 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: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA ------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André--------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 3.3.2/4 com a Informação nº 71/2011 da Divisão de 
Cultural e Desporto------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 1.000,00 (mil euros) para a 
Associação Litoral Aventura, como apoio na organização da 6ª Edição da Limpeza das Praias 
de Santo André e Areias Brancas. -------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento das suas actividades, bem como a continuidade de uma intervenção junto da 
população do Município e na necessidade de responder ao problema ambiental causado pelo 
uso desordenado e irresponsável da orla marítima e que visa na sua essência atingir os 
seguintes objectivos: ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Na consciencialização da população sobre a importância de depositar o lixo nos locais 
adequados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Na conservação da Natureza, assegurando o equilíbrio dos ecossistemas e protecção do 
Património Paisagístico. ------------------------------------------------------------------------------------  
- Proporcionar o envolvimento dos adolescentes do Concelho para que eles próprios também 
se consciencializem sobre a importância desta problemática.-----------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura/recibo de água nº 59691 
referente ao mês de Junho de 2011 em nome de Amarilia Jacinta Viegas Rodrigues. ------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado---------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em três prestações da factura/recibo de água nº 59691 
referente ao mês de Junho de 2011, conforme informação anexa e o requerido pelo munícipe 
abaixo indicado: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
Amarilia Jacinta Viegas Rodrigues 192,08€ 

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Pedido de pagamento em prestações da factura de prestação de serviços  nº 
153/2011 em nome de José António Silva Gonçalves.-----------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo seis da Área Administrativa de Águas e Saneamento da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado---------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o pagamento em seis prestações da factura de prestações de serviços 
nº 153/2011 referente à execução de um ramal domiciliário de água, conforme informação 
anexa e o requerido pelo munícipe abaixo indicado: ---------------------------------------------------  
 

Nome Valor 
José António Silva Gonçalves 536,71€ 

FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 da informação n.º 120/GJ/2004 e da 
informação nº 189/GJ/2009. -------------------------------------------------------------------------------  
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 21/DGU/SAU, de dois mil e onze, 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 cento 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, programa de procedimento e caderno de 
encargos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FILIGALVA CONSTRUÇÃO CIVIL LDª. ----------------------------------------  
ASSUNTO: Rectificação por erro material, da área do lote 4 mencionada no aditamento 
ao alvará de licença de loteamento nº 18/1980. ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote nº 4 - Cumeadas – Santiago do Cacém.------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Alteração de Loteamento nº 04/2008 da Divisão de 
Ordenamento e Gestão Urbanística e requerimento n.º 1408 de 05.05.2011.-----------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Rectificar, por erro material na expressão da vontade, a área do lote 4 do 
loteamento sito em Cumeadas – Santiago do Cacém, que é 729,50 m2 e não 727,60 m2, 
conforme mencionado nos documentos que constituem o processo de alteração de loteamento 
nº 4/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS:1- Por lapso foi mencionado pelo técnico na memória descritiva e planta 
síntese que  o lote 4 possuía a área de 727,60 m2, quando pretendia mencionar que o mesmo 
lote possuía a área de 729,50 m2. -------------------------------------------------------------------------  
2- De acordo com o artigo 148.º do Código do Procedimento Administrativo os actos 
administrativos podem ser rectificados a todo o tempo, por erro material na expressão da 
vontade, quando manifestos, pelo órgão competente para a revogação do acto. A rectificação 
pode ser efectuada oficiosamente e deve seguir a mesma forma e publicidade usada na prática 
do acto rectificado. ------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA ANTÓNIA PEREIRA MATOS MAGRO, MARIA DE FÁTIMA 
PEREIRA RAPOSO GONÇALVES VILHENA E CUSTÓDIA PEREIRA RAPOSO.----  
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície do Lote n.º 8 do Loteamento 
Municipal de São Bartolomeu da Serra. --------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: São Bartolomeu da Serra. ----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 01-02.01/2011 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: a) Autorizar as Senhoras Maria Antónia Pereira Matos Magro, Maria de 
Fátima Pereira Raposo Gonçalves Vilhena e Custódia Pereira Raposo a transmitirem o direito 
de superfície do lote n.º 8, sito no Loteamento Municipal de São Bartolomeu da Serra, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 383º e descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o n.º 417/20090109, da freguesia de São Bartolomeu da Serra, para a 
Senhora Natércia Pereira Raposo Marques Torrão.-----------------------------------------------------  
b) Deve as requerentes apresentarem no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.--------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o solicitado pelas requerentes. -----------------------------  
2- Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de Superfície, 
em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na alínea d) nº 7 do 
artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar tipologia de peças a vender no Posto de Turismo -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número cento e setenta e dois de vinte e dois de Junho de dois 
mil e onze da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a relação de peças constante na tabela da informação número cento e 
setenta e dois.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: ----------------------------------------------------------------------------  
1. Disponibilizar aos munícipes e público em geral a possibilidade de poderem adquirir 
artesanato local num espaço dedicado ao efeito; --------------------------------------------------------  
2. Apoiar a produção artesanal e valorizar os artesãos / produtores locais. -------------------------  
De direito: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. De acordo com o artigo 18º, n.º 8 da Organização de Serviços Municipais: “Promover e 
dinamizar acções em conjunto com os agentes económicos, destinados à valorização e 
promoção das actividades económicas e / ou de qualidade, ou outras que importe dinamizar” e 
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do n.º 12.1 – “Promover as acções adequadas à valorização turística do Município, 
fomentando a fixação de novas respostas turísticas no território”; -----------------------------------  
2. De acordo com a alínea 1) do n.º 2 do artigo 64 da Lei n.º 169/99, de 18/09, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5- A/2002, de 11/01: “Promover e apoiar o desenvolvimento 
de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a realização de eventos relacionados 
com a actividade económica de interesse municipal.” -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Utilização de banca no Mercado Municipal de Santiago do Cacém ------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém.-------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 14.3.11 – Mercados Municipais / Gabinete de Apoio ao 
Empresário / Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo / 2011. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a cedência da banca nº 2 da entrada do Mercado Municipal de 
Santiago do Cacém, para ocupação do tipo diária, à empresária Ana Isabel Pereira Guerreiro 
Salema da Silva, contribuinte nº 211320200, para desenvolvimento da actividade económica 
de comércio de flores, mediante o pagamento da taxa prevista no Regulamento Municipal de 
Taxa em vigor na área do Município.---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o exposto na inf. nº 171/DDET/2011, anexa ao 
processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o Regulamento do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, aprovado em 
reunião ordinária da Câmara de 12/04/1967 e, em reunião extraordinária do Conselho 
Municipal em 1967. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Censos 2011 – Resultados Preliminares -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SAOA/Propostas dos Vereadores Não Permanentes.-----------------------------  
APRESENTANTE: Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos.------------------------  
PROPOSTA: Relativamente ao Alentejo Litoral: --------------------------------------------------  
Que o presidente da CMSC promova, no órgão executivo da CIMAL a que pertence, o 
agendamento dos Resultados Preliminares dos Censos 2011, com vista à sua análise e 
discussão sobretudo no que respeita às questões relativas à respectiva área de influência.-------  
Relativamente ao Município de Santiago do Cacém:-----------------------------------------------  
Que, no âmbito da autarquia municipal, se analisem os resultados do mesmo documento, no 
que respeita às suas implicações na área de influência do Município, para que melhor se 
possam equacionar os problemas e encontrar as melhores soluções com vista a dar-lhes um 
efectivo combate. --------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - Considerando que:--------------------------------------------------------------  
- No dia 30 de Junho do ano em curso o INE publicou os resultados preliminares dos Censos 
2011;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Os resultados apresentados são negativos para o Alentejo Litoral e para o Município de 
Santiago do Cacém; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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- Relativamente ao Alentejo Litoral, da comparação entre os resultados dos Censos 2001 e os 
dados preliminares para 2011 resulta uma variação negativa da população residente de -2,6% 
correspondente a 2.058 indivíduos; -----------------------------------------------------------------------  
- No que respeita ao Município de Santiago do Cacém, da mesma comparação resulta também 
uma variação negativa de -4,45% correspondente a 1.385 indivíduos; ------------------------------  
- Ainda relativamente ao Município de Santiago do Cacém e quanto à evolução da população 
residente por Freguesia, temos uma situação em que apenas a Freguesia de Santiago do Cacém 
registará uma subida;----------------------------------------------------------------------------------------  
- Todas as restantes Freguesias da área do Município irão registar uma descida, incluindo a 
Freguesia de Santo André; ---------------------------------------------------------------------------------  
- Embora não estejamos perante valores provisórios nem definitivos, pois os primeiros serão 
publicados no 1º trimestre de 2012 e os segundos no 4º trimestre do mesmo ano, é preciso 
estudar a situação actual para que se possam identificar os melhores contributos a concretizar, 
aos mais variados níveis, para procurar inverter ou atenuar a actual tendência;--------------------  
DELIBERAÇÃO: Rejeitar--------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos contra do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. ------------------  
Uma abstenção do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias, eleito do PSD.---------------------------  
Dois votos a favor, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos, eleitos do PS.----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Director do Departamento de Administração e Finanças e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas 11.30 horas.--------------------------------------------------------------------------- -------   
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

__________________________________________ 
 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

__________________________________________ 
 
 


