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ACTA NÚMERO VINTE E NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E SEIS DE JULHO DE 
DOIS MIL E SETE ------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e seis dias do mês de Julho de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do Cacém 
e Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel Botelho 
Mourão, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, 
Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador José Rosado. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 e cinco minutos. ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada a discussão a acta número vinte e oito de reunião anterior, 
tendo sido aprovada, por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador José 
Rosado, por se encontrar de férias.--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 
PROBLEMAS ECOLÓGICOS – ECOPONTOS – LÂMPADAS FLUORESCENTES 
/ POUPANÇA DE ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Inverno, presente no Salão 
Nobre, o qual apresentou os seguintes textos relativos aos assuntos em epígrafe:-------------- 
“Problemas Ecológicos – Ecopontos – Lâmpadas Fluorescentes ----------------------------- 
Diariamente pelos vários meios da comunicação social são feitas recomendações para que, 
em nossas casas se substituam as lâmpadas incandescentes por lâmpadas compactas. -------- 
Há mesmo uma cadeia de supermercados que está a trocar as lâmpadas comuns pelas 
económicas, julgo que em colaboração com a EDP. ------------------------------------------------ 
Mas já foi levantado um problema: -------------------------------------------------------------------- 
O que fazer às lâmpadas fluorescentes após terminar o seu tempo de vida?--------------------- 
É que, na sua concepção são usados materiais pesados e altamente poluentes, não devendo 
portanto nem ser introduzidas no contentor dos vidros, nem aditadas ao lixo comum. -------- 
Tal como nas pilhas, terá de haver contentores especiais, tanto para as lâmpadas em causa 
como para as lâmpadas fluorescentes comuns ou outras que contenham materiais tóxicos. -- 
Julgo que é um problema que terá de ser encarado não só pelos municípios, cada um de per 
si, como pelas associações ou empresas encarregadas do transporte dos lixos. ----------------- 
Poupança de Água -------------------------------------------------------------------------------------- 
Por carta de 11 do corrente, tomei a liberdade de ponderar a V. Exª diversas questões que 
estão relacionadas com a poupança de recursos, entre eles a água. ------------------------------- 
Parece que há completa insensibilidade para esta questão, pois, além de ter já chamado a 
atenção, por diversas vezes e pessoalmente, ao responsável técnico dos Serviços, constata-
se e confirma-se a todo o momento o facto que apontei. ------------------------------------------- 
Assim, no dia 24 do corrente, pelas 15 horas estava-se a regar com mangueira, processo que 
já não vejo noutras terras: ou há rega gota-a-gota, nas árvores ou rega por aspersão 
automática durante a noite. Poupa-se água e mão-de-obra”. --------------------------------------- 
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O Senhor Presidente referiu que em alguns locais da cidade de Santiago do Cacém é 
necessário efectuar a rega manual mesmo onde existe rega automática. ------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REQUALIFICAÇÃO URBANA DA ZONA DE INDUSTRIA LIGEIRA DE 
SANTIAGO DO CACÉM----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Eduardo Lima, presente no Salão 
Nobre, o qual referiu que há cerca de três anos adquiriu uma empresa na ZIL, na qual 
pretende fazer obras de ampliação, de cerca de quarenta metros quadrados. Mais 
acrescentou que foi confrontado com o facto de ter de pagar de TMU, referente a esta 
ampliação um valor de cerca de quinze euros por metro quadrado, valor igual ao que é pago 
para as zonas habitacionais. Situação que não entende uma vez que em muitos Municípios 
isentam o pagamento de taxas como forma de incentivo às empresas. --------------------------- 
Acrescentou ainda que foi informado pelos Serviços Municipais que o valor da TMU é 
igual ás das zonas habitacional porque na ZIL não foi constituído um loteamento, mas sim 
lotes que foram sendo destacados. Pelo que solicita que esta situação seja revista pois 
considera não ser correcto que se pague o mesmo valor de TMU numa ZIL ao de uma zona 
residencial.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Eduardo Lima questionou se estão previstas obras de beneficiação naquele local 
pois, o pavimento e passeios estão em muito mau estado e existe pouca iluminação. --------- 
O Senhor Presidente referiu que não estão previstas quaisquer obras de beneficiação da 
Zona de Industria Ligeira, dado que tem vindo a ser dada prioridade às zonas habitacionais. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que em relação à iluminação tomou nota e irá comunicar aos Serviços para 
verem a situação com EDP. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que em relação às Taxas Municipais de 
Urbanização será um assunto a ver na próxima revisão do Regulamento da ZIL. -------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACESSO À CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM PELA RUA DA ESTAÇÃO DO 
CAMINHO DE FERRO ------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Eduardo Lima referiu que na Rua da Estação do Caminho de Ferro, rua que dá 
acesso à ZIL foi marcado um traço contínuo desde o Largo Professor António Vilhena até à 
ponte ferroviária, o que causa bastante transtorno a quem diariamente necessita de se 
deslocar à cidade várias vezes. Mais acrescentou que esta rua é utilizada por várias viaturas 
e máquinas lentas, a maioria do Município. ---------------------------------------------------------- 
O Senhor Eduardo Lima apelou para que a Câmara Municipal tome medidas para alterar 
esta situação, pois considera que não existe nenhum problema em colocar um traço 
descontínuo na zona de recta, que tem bastante visibilidade, o que facilitaria os 
automobilistas que circulam naquela via e que por vezes são forçados a circular desde a ZIL 
até ao largo professor António Vilhena atrás da varredora (exemplo) máquina que circula a 
velocidade muito reduzida. ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que o trajecto supra referido é da jurisdição da EP – Estradas 
de Portugal, no entanto irá fazer chegar junto desta entidade a reclamação do Senhor 
Eduardo Lima. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IRREGULARIDADES NA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA --------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Arquitecto Raul Albuquerque, presente 
no Salão Nobre, o qual referiu que há algum tempo a esta parte tem vindo às reuniões de 
Câmara para colocar questões de ordem técnica, que têm a ver com a Divisão de Gestão 
Urbanística. Mais referiu que considera que anda a ser perseguido e que aos seus projectos 
são levantadas pequenas questões para que se arrastem os prazos. ------------------------------- 
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Mais acrescentou que considera que existem situações de tratamento desigual na Divisão de 
Gestão Urbanística, uma vez que cada técnico dá o parecer de acordo com o que bem 
entende, o que leva a que haja pareceres contraditórios dentro da mesma Divisão. Em seu 
entender esta situação seria resolvida se o Chefe de Divisão fosse técnico na área do 
urbanismo e tivesse capacidade para gerir, coordenar e definir regras pelas quais todos os 
técnicos se tivessem que pautar, de forma a harmonizar os pareceres. -------------------------- 
O Senhor Arquitecto Raul Albuquerque distribuiu aos membros do executivo fotocópias 
referentes a fotografias de obras que estão a ser executadas em pontos diferentes do 
Concelho, para exemplificar que da mesma Divisão saem pareceres diferentes consoante a 
subjectividade e a análise que cada técnico faz.------------------------------------------------------ 
O Senhor Arquitecto Raul Albuquerque chamou a atenção do executivo para as 
divergências nos pareceres que foram emitidos por técnicos da Câmara Municipal e para as 
irregularidades que considera haver em alguns dos casos, tendo utilizado fotografias para 
demonstrar as suas afirmações.------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Arquitecto Raul Albuquerque referiu que muitas coisas melhoraram na DGU, no 
entanto existem coisas que não mudam, pessoas com muitos anos no Serviço e que estão 
habituados a pôr e a dispor e que “comandam as tropas”, os fiscais que andam na rua e 
levantam autos nuns locais e noutros não, o fiscal que faz fiscalizações e se auto-intitula 
desenhador, as divergências de pareceres dos técnicos Municipais e a perseguição da qual 
considera ser alvo pois “os serviços andam de lupa a verificar os seus projectos para lhe 
arranjarem problemas”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Arquitecto Raul Albuquerque solicitou que alguém se responsabilize pelas 
questões que colocou e para que haja uma harmonização dos pareceres de forma a resolver 
os problemas o mais breve possível, para que os seus clientes possam construir no decorrer 
do Verão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que o seu objectivo é coordenar a Divisão pela 
qual é responsável para que esta trabalhe o melhor possível, em relação a algumas das 
questões técnicas colocadas pelo Senhor Arquitecto elas já foram verificadas pessoalmente 
com o Senhor Arquitecto Raul Albuquerque e os Técnicos Municipais. Em relação aos 
outros casos irá solicitar esclarecimentos aos Técnicos que emitiram parecer e 
posteriormente dar conhecimento à Câmara Municipal. ------------------------------------------- 
Acrescentou ainda que por vezes são dados pareceres diferentes, porque existem 
regulamentos específicos para os loteamentos. ------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que a Câmara Municipal até poderia não fazer 
uma apreciação técnica dos projectos e aceitar as ilegalidades que por vezes os técnicos 
projectistas apresentam nos serviços, baseando-se no termo de responsabilidade 
apresentado por estes. O que faria com que as aprovações fossem mais céleres, no entanto 
quando fosse feita a vistoria e verificadas as ilegalidades, poderia a Câmara Municipal 
mandar demolir e denunciar o técnico projectista à respectiva Ordem, uma vez que a Lei 
permite este procedimento.------------------------------------------------------------------------------ 
Referiu ainda que os projectos do Senhor Arquitecto Raul Albuquerque normalmente não 
se encontram dentro das regras e os técnicos da Câmara Municipal limitam-se a assinalar as 
ilegalidades, porque é essa a sua função.-------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que em relação às acusações que o Senhor 
Arquitecto Raul Albuquerque proferiu no decorrer da reunião em relação ao fiscal, solicita 
que diga quem é o fiscal e que dê exemplos de quando foram levantados autos e de quando 
não foram, para que se possa esclarecer esta situação e para que o funcionário em questão se 
possa defender.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais acrescentou que em relação à perseguição que o Senhor Arquitecto Raul Albuquerque 
diz ser alvo, pode garantir, que o Senhor Arquitecto é tratado por todos os funcionários da 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2007-07-26                                                                                          4 de 16 

DGU desde a Chefe de Divisão, Técnicos e Administrativos como todos os outros Técnicos 
Projectistas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que assiste ao cidadão, ao Munícipe ao Técnico, Senhor 
Arquitecto Raul Albuquerque, fiscalizar a Câmara Municipal e gostaria que houvesse 
muitas pessoas a fazê-lo, pois considera que é um dever de todos os Munícipes. Felizmente 
as Câmaras Municipais são o Órgão que mais é fiscalizado.--------------------------------------- 
Em relação às situações colocadas pelo Senhor Arquitecto Raul Albuquerque, há que 
analisar e verificar se tem ou não razão. -------------------------------------------------------------- 
O Senhor Arquitecto Raul Albuquerque referiu que o Senhor Vereador Álvaro Beijinha ao 
utilizar o argumento que os loteamentos têm regulamentos próprios para justificar os 
pareceres diferentes, está enganado, porque o PDM sobrepõe-se a todos os regulamentos, e 
os projectos não podem violar o PDM.---------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que propõe uma visita pelo Concelho, para que os membros do executivo 
verifiquem as diferenças de critérios que existem, e verem o que é exigido nas obras nas 
quais é responsável e o que é exigido noutras. Mais acrescentou que estas coisas acontecem 
por falta de coordenação da chefia de Divisão, que é feita por alguém que não tem 
capacidade técnica para chefiar aquela Divisão. Acrescentou ainda que não está em causa a 
honestidade da pessoa, nem a sua capacidade de trabalho nem a sua responsabilidade em 
relação ao trabalho, o que acontece é que a chefe divisão está a coordenar pareceres de 
técnicos e não sabe o que aquilo quer dizer, logo não pode exercer bem a função. ------------ 
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Vereador Álvaro Beijinha para que analise as 
questões colocadas pelo Senhor Arquitecto Raul Albuquerque, apesar das contradições 
daquilo que é a acusação directa aos Serviços e do que o Senhor Engenheiro chama de 
“tropas que comandam” como se estes funcionários não tivessem competência técnica, 
formação académica e responsabilidade.-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FÓRUM DA REDE SOCIAL ------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia vinte do corrente mês se realizou na 
Casa do Povo de Alvalade o Fórum da Rede Social, onde esteve presente, em representação 
do Município de Santiago do Cacém e como Presidente a Rede de Acção Social. Este 
Fórum contou com a presença da Directora do Instituto de Segurança Social do Distrito de 
Setúbal, com uma Técnica de Acompanhamento da Rede Social, Dª Cecília Cavalheiro, e 
vários representantes das IPSS. Estiveram também presentes representantes de uma 
empresa privada que aderiu à rede Social do Município de Santiago do Cacém e Presidentes 
de algumas Juntas de Freguesia do Concelho. ------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que neste Fórum foram vistos vários assuntos entre os quais a 
criação de Comissões Locais de Freguesia e Comissões de Acção Social, no sentido de 
concretizar projectos de Acção Social a nível local. ------------------------------------------------ 
Mais referiu que foi considerado positivo o trabalho feito pelo Município de Santiago do 
Cacém e que se está no bom caminho. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSINATURA DE PROTOCOLO ----------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, como convidado, na assinatura dos 
protocolos entre a Quercus a Badoca Safari Park e Arquiparques que tem como objectivo a 
colocação e tratamento de animais selvagens.-------------------------------------------------------- 
Mais referiu que participa frequentemente nas iniciativas promovidas pela Quercus. --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXPOSIÇÃO “NO CAMINHO SOB AS ESTRELAS”. -------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que a exposição “no Caminho sob as Estrelas” está 
com uma média de cerca de duzentos visitantes diários, no entanto já houve dias de ter 
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atingido os trezentos visitantes. Acrescentou ainda que a média deverá manter-se até ao 
final da exposição.---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALUNOS DA ESCOLA DE MUSICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO 
DO CACÉM – NOS AÇORES ----------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Margarida Santos deu conhecimento que os professores e os alunos 
da Escola de Música de Santiago do Cacém que pertencem ao grupo de “Xilos e 
Companhia” que tocam xilofones estão nos Açores. Mais acrescentou que segundo o 
Professor Fernando Malão tem sido muito positiva a prestação dos alunos, que para além de 
interpretes têm ajudado os professores no contacto com as crianças dos Açores. Referiu 
ainda que para além do espectáculo que estava previsto vão realizar um segundo 
espectáculo e têm realizado vários Ateliers com as crianças Açorianas. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMEMORAÇÕES DO DIA DO MUNICÍPIO – CONCERTO --------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que gostou muito do concerto de música 
tradicional da Galiza que se realizou no dia vinte e quatro de Julho na Praça Zeca Afonso. 
Mais referiu que lamenta que as pessoas que foram ver o concerto se tenham ausentando no 
decorrer do espectáculo. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que este espectáculo está incluído no programa “No Caminho 
sob as Estrelas” e que o concerto com o músico Budiño foi pago pela Junta da Galiza. O 
Município de Santiago do Cacém pagou a montagem do palco e as despesas de alojamento 
e alimentação dos músicos. ----------------------------------------------------------------------------- 
Lamentou também que a população de Santiago do Cacém não tenha aderido ao concerto de 
um dos melhores músicos da Galiza. ------------------------------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que é necessário preparar as pessoas 
para este tipo de espectáculo. Tendo salientado que deve haver algum cuidado na forma 
como é feita a divulgação destes concertos, uma vez que as pessoas estão habituadas a 
espectáculos com voz, o que não é caso do concerto do músico Budiño que é 
essencialmente instrumental. --------------------------------------------------------------------------- 
Pelo que, em seu entender, deveria ter havido divulgação na rádio, no programa porta 
aberta, passado CDs do músico, de forma a dar a conhecer à população o trabalho deste 
músico Galego. Em relação ao palco considera que deveria ter sido colocado de forma a 
possibilitar uma maior proximidade com o público. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e quatro do 
mês em curso, eram as seguintes: ---------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 580.543,50 € (quinhentos e oitenta mil quinhentos e 
quarenta e três euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 510.317,52 € (quinhentos e dez mil trezentos e 
dezassete euros e cinquenta e dois cêntimos).-------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar da Biblioteca Municipal 
“Manuel José do Tojal”-------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero oito - zero um, do ano de dois mil e sete, 
da Secção de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -------------------------------------- 
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PROPOSTA: Adjudicar a Rita Sofia dos Ramos a exploração do BAR da Biblioteca 
Municipal “Manuel José do Tojal”, em Vila Nova de Santo André, pelo montante de 
450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal, e nas restantes 
condições do concurso. ---------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Das três propostas concorrentes, foi a que apresentou o valor mais 
elevado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O valor constante na proposta é superior à base de licitação e a mesma está em 
conformidade com as restantes condições do concurso. -------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
OBERVAÇÕES: O Senhor Presidente questionou a Senhora Rita Sofia dos Ramos, 
presente no Salão Nobre, se estava ciente das condições do concurso e preparada para o 
desafio de explorar o bar da Biblioteca Municipal Manuel “José do Tojal”--------------------- 
A Senhora Rita Sofia dos Ramos referiu estar ciente e preparada para cumprir com as 
condições do concurso. --------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente agradeceu a todos os concorrentes e deu os parabéns à concorrente 
vencedora. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --- 
ASSUNTO: Conservação das Estradas Nacionais 389 e 390. --------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: E.N 389 e 390.-------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor da resposta governamental ao Requerimento nº 
1383/X/2ª de 09 de Maio de 2007 apresentado pelos Senhores Deputados Francisco Lopes e 
Bruno Dias do Partido Comunista Português, relativamente ao assunto mencionado em 
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que é de lamentar que só o Grupo 
Parlamentar do Partido Comunista Português apresente assuntos na Assembleia da 
República sobre o Município de Santiago do Cacém.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA --------------------------------------- 
ASSUNTO: Reforço de Segurança ------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Centro Histórico de Santiago do Cacém-------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício remetido pelo Senhor Comandante da 
GNR – Destacamento Territorial de Santiago do Cacém a agradecer o convite que lhe foi 
endereçado para a inauguração da Exposição “No Caminho Sob as Estrelas – Santiago e a 
Peregrinação a Compostela” no passado dia 11 de Julho de 2007 e a informar que na 
medida do possível, a Guarda Nacional Republicana irá reforçar o patrulhamento no Centro 
Histórico da cidade de Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Infra-estruturas do Loteamento Municipal das Ademas – Santa Cruz ----- 
LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz.------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a conta final em anexo. ----------------------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: Ao abrigo do nº 1 do artº 222º do DL 59/99, de 2 de Março.------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Sete/Dois Mil e Dez.------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Sete/Dois Mil e Dez. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
vinte e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos 
membros do Executivo Municipal. -------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Sete/Dois Mil e 
Dez. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Sete/Dois Mil e Dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e vinte e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Sete. ------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Sete, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e vinte e oito, ficando 
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arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Acção Social Escolar – 2006/2007 – Apoio Alimentar--------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 
SASETEGE/2006 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Que Carla Sofia Gomes Alves, inserida na Instituição “O Farol” e aluna da 
EB1 Nº3 de Santo André, seja considerada carenciada Escalão A só para efeitos de 
utilização de refeitório escolar no ano lectivo 2006/2007. ----------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Artigo 10º doDecreto-Lei n.º 35/90, de 25 de Janeiro; -------------------- 
• Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro;---------------------------------------------------- 
• Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 21 de Setembro de 2006, exarado na 
infº 233/DEASS/SASETEGE/06 de 20 de Setembro. ---------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Plano de Transporte Escolar 2007/2008 – Aprovação -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE -- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1 - Aprovar o Plano de Transporte Escolar para o ano lectivo 2007/2008, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e vinte e 
nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
2 - Desencadear o processo conducente à abertura de concurso limitado para adjudicação 
dos circuitos especiais de transporte escolar, para o ano lectivo 2007/2008 cujos mapas se 
anexam. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 - alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 – Artigo 15º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------------- 
3 - Portaria nº 766/84, de 27 de Setembro.------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: ANTÓNIO MOTA (EMPRESA MOTA-ENGIL), SINQUIFA, RUTE 
ISABEL RAMOS MONTES ------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal”- Santo 
André no ano de 2007 (mês de Junho)-------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1-P 6/2007 da Divisão Sócio Cultural ---------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e trinta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário 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: FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO ------------------------------ 
ASSUNTO: II Volta a Portugal de Juniores ------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 12/2007-31.1.1 com a Informação nº 102/2007 da Divisão 
Sócio Cultural --------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a Federação Portuguesa de Ciclismo 
no valor de 500,00 euros (quinhentos euros) para a operacionalidade da actividade, 
nomeadamente as despesas de alojamento da organização. ---------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O grande interesse que o ciclismo desperta é um factor que 
corresponde aos anseios da população, dadas as suas características e toda a estrutura 
logística que é promovida. ------------------------------------------------------------------------------ 
O Município de Santiago do Cacém também tem tradições nesta modalidade, pelo que é 
grande o carinho com que os munícipes recebem os ciclistas e os eventos velocipédicos.---- 
Este Evento contará com a participação de equipas estrangeiras e terá um elevado 
acompanhamento dos Meios da Comunicação Social, incluindo a Televisão. ------------------ 
A sua passagem no Concelho, contempla uma chegada a Santiago do Cacém e uma partida 
no Cercal do Alentejo, o que constituirá um acontecimento e um espectáculo desportivo de 
relevância. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64º 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: LASA – LIGA DOS AMIGOS DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ--- 
ASSUNTO: Transferência de Verba---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação nº 12/SAC/DSC/2007 com o Processo nº 06/SAC/DSC/2007 
da Divisão Sócio Cultural. ------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba para a LASA – Liga dos Amigos de Vila Nova de 
Santo André, no valor de 2.250,00 € (dois mil duzentos e cinquenta euros), sendo: ----------- 
- 250,00 € (duzentos e cinquenta euros) como forma de apoio ao Concurso de Poesia 
Popular “O Canto do Tojal”;---------------------------------------------------------------------------- 
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- 2.000,00 € (dois mil euros) para apoio às actividades a desenvolver no presente ano;------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Decisão de processo disciplinar ------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo disciplinar número um de dois mil e sete. --------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aplicação da pena de demissão ao funcionário Américo Pereira Fernandes 
Diogo com efeitos previstos no artigo décimo terceiro número onze do Estatuto Disciplinar 
dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local, aprovado pelo 
Decreto Lei número 24/84, de dezasseis de Janeiro. ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Os de facto e de direito constantes do Relatório Final, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e trinta e um, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor e dois votos brancos. ------------------------- 
Votação efectuada por escrutínio secreto --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 25/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 cento e trinta e 
dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Discussão Pública do Loteamento Municipal “Banda Regantes”-Alvalade  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal “Banda Regantes” Alvalade ----------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 5/2007 e informação nº96/DOTP/SP/2007 ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento 
municipal da Banda Regantes de Alvalade com a constituição de 14 lotes urbanos 
destinados a habitação publicitar o mesmo através do aviso a publicar no Diário da 
Republica e comunicação social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) 
dias para discussão pública, estando o mesmo disponível na D.G.U/ Divisão de Gestão 
Urbanística, nos Paços do Município e na Junta de Freguesia de Alvalade.--------------------- 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação do loteamento promovida pela 
autarquia local, nos termos do nº5 do artº 7 do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei nº177/01, de 4 de Junho e estando o 
mesmo situado em área não abrangida pelo Plano de Urbanização, nem pelo Plano de 
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Pormenor, deverá ser submetida a discussão pública, nos termos estabelecidos no art. 77 do 
Decreto Lei nº380/99, de 22 de Setembro cujos períodos de anúncio e duração da discussão 
são respectivamente 8 (oito) e 15 (quinze) dias. ----------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Discussão Pública da alteração ao Loteamento Municipal “ Quarteirão do 
Anfiteatro” – Alvalade. -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal “Quarteirão do Anfiteatro” – Alvalade. ---------- 
REFERÊNCIA: Processo Loteamento n.º 06/2007 e Informação Prévia n.º 
95/DOTP/SP/2007.--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao Loteamento 
Municipal “Quarteirão do Anfiteatro” de Alvalade, mantendo-se a área de intervenção com 
alteração da localização dos lotes, da área dos lotes e do n.º de fogos. --------------------------- 
Publicitar o mesmo através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 (oito) dias por anúncio e 15 (quinze) dias para discussão 
pública, estando o mesmo disponível na D.G.U.( Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços 
de Município e na Junta de Freguesia de Alvalade. ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação do loteamento promovido pela 
autarquia local, nos termos do n.º 5 do art.º 7º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 4 de Junho e 
estando o mesmo situado em área não abrangida por Plano de Urbanização, nem por Plano 
de Pormenor, deverá ser submetido a discussão pública, nos termos estabelecidos no art.º 
77º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da 
discussão são respectivamente 8 e 15 dias. ----------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: LIDL & CIA. -------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Projecto de Obras de Urbanização na Rua do Mercado em Vila Nova de 
Santo André. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua do Mercado em Vila Nova de Santo André.---------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de obras de urbanização n.º 003/2007. ------------------------------- 
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar os projectos de infra-estruturas na envolvente do lote 1 (instalação 
de uma superfície comercial) na Rua do Mercado em Vila Nova de Santo André, conforme 
memórias descritivas e plantas, documentos que são dados como reproduzidos na presente 
acta com o número cento e trinta e três, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------- 
Aprovar a prestação de garantia bancária no valor de 109.500,00 €. ----------------------------- 
Aprovar o prazo de 8 (oito) meses para conclusão da obra de urbanização. --------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 1 do art.º 5º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/01, de 04 de Junho, 
compete à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de obras de urbanização. -------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: J. SILVA LOBO, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª -------------------------------- 
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ASSUNTO: Rectificação, por erro material , da operação de loteamento aprovada por 
deliberação de Câmara de 14.06.2007. ------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua Manuel da Fonseca e Rua 10 – Ermidas Sado. ------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 4/2007, da Divisão de Gestão Urbanística, 
proposta de agenda nº 56/2007. ------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a rectificação, por erro material, da operação de loteamento, uma 
vez que por lapso foi mencionada a perda de “... um lugar de estacionamento” quando se 
pretendia referir a perda de “... seis lugares de estacionamento”. --------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Na proposta de agenda nº 56/2007, aprovado em reunião de Câmara de 
14.06.2007, foi mencionado, por lapso, a perda de um lugar de estacionamento, tendo por 
base uma planta substituída, sem o respectivo carimbo de substituição, quando na realidade 
a alteração proposta implica a eliminação de 6 lugares de estacionamento. --------------------- 
De acordo com o artigo 148º do Código do Procedimento Administrativo (CPA – Decreto 
Lei nº 6/96, de 31 de Janeiro) os erros materiais na expressão da vontade do órgão 
administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados a todo o tempo, pelos órgãos 
competentes para a revogação do acto.---------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao desenho urbano do Loteamento da Chesandré 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 3/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano da alteração ao Loteamento da Chesandré, prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 02684/210495, 
conforme planta síntese e memória descritiva, documentos que são dados como 
reproduzidos na presente acta com o número cento e trinta e quatro, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Dec. Lei 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01, de 4 de Junho, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------- 
O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto no artigo 77º do Decreto 
Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu não tendo sido apresentadas reclamações, 
observações ou sugestões.------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME ----------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Setúbal----------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 0124/DEASS/SASS/2007, com o processo 01/06-
30.6 do Serviço de Acção Social e Saúde. ------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Transferir uma verba para a Associação “Banco Alimentar Contra a Fome 
Península de Setúbal, no valor de € 100,00 Cem euros, para apoiar na compra de alimentos 
e consequentemente contribuirmos para atenuar a fome em Portugal. --------------------------- 
FUNDAMENTOS: A Associação “Banco Alimentar Contra a Fome na Península de 
Setúbal”, tem por finalidade contribuir para dar resposta ao problema de fome pela colecta e 
pela redistribuição de excedentes e dádivas de quaisquer produtos alimentares através de 
Associações ou outras entidades idóneas.------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público-------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia – Vila Nova de Santo André ------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 01.01-23/2002, do Serviço de Património ----------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: Efectuar inquérito público através da publicação de editais, com vista à 
desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 72,00 m2, 
destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro da Atalaia, lote 12, em Vila Nova 
de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 3.990º, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha nº 02246/240194, da freguesia de Santo André. -------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor Alfredo Eusébio Paias Lopes 
da Silva e conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais. ----------------------- 
Nos termos da alínea b), nº 4 do artº 53 da alínea a) nº 6 do artº 91 da Lei nº 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: NELSON PINTO PAIS TIAGO.--------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 144 – da Z.A.M.------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.03-03/2003 do Serviço de Património. ----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar o Sr. Nelson Pinto Pais Tiago, a transmitir o direito de 
superfície sobre o lote nº 144 da ZAM em Vila Nova de Santo André, descrito na C.R.P. 
sob a ficha nº 02519/040594, da freguesia de Santo André, para o Sr. Arménio José Palma 
Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. O valor declarado para a transmissão não poderá ultrapassar os 62.346,00€. ---------------- 
3. Deve o requerente apresentar 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 pela requerente, e tendo em 
consideração que o marido é sócio e gerente da referida empresa.-------------------------------- 
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: CERCALENSE – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO ECONÓMICA, CRL. ------------------------------------------------------------ 
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ASSUNTO: Reversão dos lotes n.º 1 e 2 do Rua João Sousa Farelo – Cercal do 
Alentejo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 156/1998 do Serviço de Património. ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1º - Proceder à reversão dos lotes n.º 1 e 2, sitos na Rua João Sousa Farelo, 
no Cercal do Alentejo, inscritos na matriz predial sob os artigos 3 005º e 3 006º e descritos 
na C.R.P. sob as fichas n.º 00884/130893 e 00885/130893, respectivamente, ambos da 
freguesia do Cercal do Alentejo. ----------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1º - A requerente, adquiriu ao Município de Santiago do Cacém, os 
referidos lotes, por escritura de Doação, lavrada no Cartório Notarial de Santiago do Cacém 
em 4 de Dezembro de 1998, destinados à construção de um empreendimento de Habitação 
Social de dez e doze fogos. ----------------------------------------------------------------------------- 
2º - De acordo com o solicitado pela requerente, devido a não ter iniciado a construção nos 
referidos lotes, a maior parte dos sócios cooperadores procuraram outras alternativas fora 
do Cercal, tornando o projecto da cooperativa inviável. -------------------------------------------- 
3º - Nos termos do nº 1 do artigo 14º do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de 
Terreno para Habitação e com a alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia questionou sobre os 
motivos que inviabilizaram a abertura da Rua João Sousa Farelo e o projecto da 
Cooperativa de avançar. --------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou ainda que a Cercalense – Cooperativa de Habitação e Construção Económica, 
CRL inicialmente teve um número elevado de sócios os quais foram desistindo com o 
passar do tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que também colocou essa questão várias vezes, tendo ido ao 
local e reunido com os representantes da cooperativa, pois sempre considerou que seria um 
bom projecto, acrescentou ainda que lamenta que por inércia ou por outros motivos que 
desconhece não se tenha avançado. -------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que houve alguns problemas com o Técnico 
responsável pelo projecto, que era estrangeiro e que regressou ao seu país, sem ter 
concluído o projecto. Acrescentou ainda que face a isto a Câmara Municipal não pode 
aprovar um projecto inacabado, porque a responsabilidade era da Cooperativa. --------------- 
Em relação à abertura da Rua João Sousa Farelo pelo que tem conhecimento os terrenos são 
particulares. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu ter ideia de ter existido uma permuta 
entre os terrenos para a abertura da Rua João Sousa Farelo e um terreno do Bairro Zeca 
Afonso.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu não ser possível no decorrer da reunião esclarecer as dúvidas 
colocadas, mas que na próxima reunião terá elementos de forma a poder responder às 
questões da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia. ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A partir deste momento eram onze horas e trinta minutos, verificou-se a ausência do 
Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. --------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Conselho Consultivo Municipal------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Vereadores do Partido Socialista--------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar a criação do Conselho Consultivo Municipal.--------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Incrementar a participação dos munícipes e das instituições do 
concelho nos procedimentos de preparação de tomada de decisões políticas; ------------------ 
2. Em sequência da proposta adoptada pela Câmara Municipal para elaboração do 
Orçamento Participado, que não contempla um envolvimento do elemento institucional. ---- 
DELIBERAÇÃO: Rejeitar----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Dois votos contra dos 
Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------- 
DECLARAÇÃO DE VOTO: “ Pelo Senhor Presidente foi apresentada a seguinte 
declaração de voto em representação dos eleitos da CDU “Os Vereadores do Partido 
Socialista na Câmara Municipal de Santiago do Cacém pretendem que este órgão 
autárquico aprove a criação do Conselho Consultivo Municipal de Santiago do Cacém 
(CCM). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para tanto apresentam uma proposta de regulamento / regimento através do qual se regerá o 
funcionamento deste órgão de natureza consultiva. ------------------------------------------------- 
No entanto, em desacordo com a boa prática jurídica, não invocam qualquer norma 
habilitante, nem indicam a base legal que fundamente a criação deste órgão.------------------- 
Sem embargo de uma análise política à proposta apresentada pelos Vereadores do Partido 
Socialista, o grupo de cláusulas anexas à proposta de agenda, sob o ponto de vista técnico-
jurídico, contém várias lacunas de fundo, nomeadamente:----------------------------------------- 
1. Inexiste preâmbulo, ou nota justificativa, que contenha, designadamente, fundamentação 
de facto e de direito;-------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Inexiste cláusula sobre os objectivos do CCM; --------------------------------------------------- 
3. Inexiste cláusula sobre funcionamento do CCM; se funciona sempre em plenário, ou se, 
se revelar necessário funcionar em núcleo executivo; ---------------------------------------------- 
4. O processo de Constituição do CCM não está suficientemente regulamentado, assim 
como as condições de convite aos futuros membros; ----------------------------------------------- 
5. Inexiste cláusula sobre as reuniões: a sua convocação, periodicidade, as actas; ------------- 
6. Inexiste cláusula sobre as votações (voto identificado, voto secreto) e sobre as 
deliberações (maioria simples; e em caso de empate quem detém o voto de qualidade?) ----- 
7. Inexistência de disposição sobre casos omissos, revisão do regulamento, entrada em 
vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Notas finais relativamente à proposta dos Vereadores do Partido Socialista: ------------------- 
a) De acordo com o nº 3 do artigo 57º da lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o Presidente da Câmara 
Municipal, nas suas faltas e impedimentos deve ser substituído pelo vereador por ele 
designado para o efeito; --------------------------------------------------------------------------------- 
b) Aos Presidentes da Câmara e Assembleia Municipal não deve ser vedado o direito de 
voto, tanto mais se pensarmos que nos órgãos das autarquias locais, nas deliberações, o 
empate confere ao Presidente o voto de qualidade.-------------------------------------------------- 
Pelas razões enunciadas anteriormente votamos contra a proposta apresentada”. -------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos.----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------------------- 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
________________________________________________ 

 
O Secretário da Reunião 

 
________________________________________________ 

 


