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ACTA NÚMERO TRINTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DOIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E SETE---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos dois dias do mês de Agosto 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, 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 da Senhora Vereadora Margarida Santos e 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 quarenta minutos. --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências da Senhora Vereadora 
Margarida Santos e do Senhor Vereador José Rosado, por se encontrarem de férias.---------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------- 
SANTIAGO DO CACÉM - BAIRRO DR. PEREIRA VARELA – REPARAÇÃO DE 
MURO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Deolinda Pereira, presente no Salão 
Nobre, a qual referiu morar no Dr. Bairro Pereira Varela num apartamento que adquiriu à 
Câmara Municipal. Acrescentou que a sua habitação é um rés-do-chão com um pequeno 
quintal, e que desde que iniciaram as obras para execução do parque de estacionamento em 
Vale Matanças o muro do quintal começou a abrir fendas devido ao passar constante dos 
camiões da Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que no dia dezasseis de Maio do corrente ano veio à Câmara Municipal expor 
esta situação, tendo falado com a Dr.ª Ana Malão, no entanto ainda nada foi resolvido.------ 
A Senhora Deolinda Pereira solicitou que lhe fosse dito, se a Câmara irá ou não 
responsabilizar-se pelos estragos provocados no muro, pois pretende pintar o muro do 
quintal, mas para o fazer é necessário que este esteja reparado. Acrescentou ainda que as 
águas pluviais, que não têm por onde escoar se infiltram pelas fendas do muro e entram 
para o quintal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que as obras do parque de estacionamento só se iniciaram em 
finais de Junho e a Senhora Deolinda Pereira refere que veio à Câmara Municipal reclamar 
sobre o assunto supra referido em dezasseis de Maio, no entanto, admite que a passagem 
dos camiões possa ter provocado um aumento das fendas do muro.------------------------------ 
Mais referiu que em relação às águas pluviais o chefe da Divisão de Ambiente e 
Saneamento Básico já esteve com o encarregado no local a ver a situação, mas no momento 
a Câmara Municipal não tem possibilidade de efectuar aquela obra, no entanto logo que seja 
possível serão executadas obras naquele local de forma a escoar as águas pluviais junto ao 
muro da Senhora Deolinda Pereira. -------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que em relação ás fendas do muro irá solicitar ao técnico da 
Divisão de Obras Municipais e Equipamento para ir ao local analisar as eventuais 
responsabilidades da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 
A Senhora Deolinda Pereira solicitou que a situação fosse resolvida com alguma brevidade 
para poder proceder à limpeza do muro antes do Verão terminar. -------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL DA FONSECA – EXPOSIÇÃO DE 
FOTOGRAFIA “OLHARES” ----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que no dia vinte e oito de Julho do corrente ano, foi 
inaugurada a exposição de fotografia “Olhares”, de Augusto Rocha Soares, na Biblioteca 
Municipal Manuel da Fonseca em Santiago do Cacém. -------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CERCAL DO 
ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que no dia vinte e nove de Julho esteve presente nas 
comemorações do aniversário dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo, 
considerando que as comemorações se realizaram de forma positiva, tendo sido baptizada 
uma viatura. No entanto tem a lamentar o facto de não ter sido respeitado o protocolo. ------ 
Mais acrescentou que foi convidada a Senhora Governadora Civil a qual não pode estar 
presente e se fez representar pela chefe de Gabinete, a qual no protocolo ficaria acima do 
Presidente da Câmara Municipal, situação que referiu não aceitar, tendo chamado a atenção 
do comandante dos Bombeiros e à Senhora chefe de Gabinete da Governadora Civil, a qual 
referiu estar também em representação do Senhor Secretário de Estado. ------------------------ 
O Senhor Presidente acrescentou que é de lamentar que estas situações aconteçam com 
representantes do governo, e que só aconteçam quando os órgãos Municipais não são da 
mesma cor politica. Referiu ainda que só não se ausentou por respeito ao Bombeiros do 
Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou se os Vereadores tinham sido 
convidados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que não chegou à Câmara Municipal nenhum convite. ------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERCALENSE – COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO 
ECONÓMICA, CRL. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão questionou se a Câmara Municipal já dispõe dos 
elementos sobre as questões colocadas na última reunião de Câmara, e que ficou de entregar 
nesta reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que não foi possível no decorrer desta semana recolher os 
elementos para poder informar os Senhores Vereadores nesta reunião, mas na próxima 
semana já terá uma resposta.---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESTUDO DE OPINIÃO SOBRE GESTÃO AUTÁRQUICA -------------------------------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Policia interrogou sobre a realização de um 
inquérito ou estudo de mercado com questões relacionadas com o poder democrático e 
gestão autárquica.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor presidente informou que se trata de um Estudo de Opinião sobre Gestão 
Autárquica, encomendado pelo executivo permanente, do qual será dado conhecimento à 
Câmara Municipal logo que esteja pronto. ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RUA D. FILIPA DE LENCASTRE - PAVIMENTO EM MAU ESTADO ---------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que o pavimento da rua D. Filipa de 
Lencastre se encontra em muito mau estado.--------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que a curto prazo não é possível proceder à reparação da 
referida rua, no entanto pensa que até ao final será reparada.-------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos chamou a atenção para o facto de quando se 
iniciarem as chuvas a situação se agravar. ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia um do mês em 
curso, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 386.612,77 € (trezentos e oitenta e seis mil seiscentos e 
doze euros e setenta e sete cêntimos) ------------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 515.591,57 € (quinhentos e quinze mil quinhentos e 
noventa e um euros e cinquenta e sete cêntimos). --------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número um, do ano de dois mil e sete, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 833.55 € (oitocentos e 
trinta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos) referente ao custo de seguros de viaturas da 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Santo André. ----------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros; ------ 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTIAGO DO CACÉM --------- 
ASSUNTO: Agradecimentos ------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Proc. 30.6 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício nº 590 de 2007.07.06, remetido pelo 
Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, em que agradece à Câmara Municipal o 
apoio no desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular e Ensino de 
Inglês do 1º Ciclo do Ensino Básico, prestado no Ano Lectivo 2006/2007. --------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2007/2008 – Abertura de Concurso--------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/07. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. que o número de bolsas de estudo a atribuir para 2007/2008 seja de 35, 
das quais 7 destinadas a primeiras candidaturas e 28 a renovações; ------------------------------ 
2. que o quantitativo mensal da bolsa de estudo seja fixado em 130,00 (cento e trinta euros); 
3. que seja aberto concurso para atribuição de Bolsas de Estudo nos seguintes períodos;----- 
Renovações, de 1 de Agosto a 30 de Setembro e Primeiras Candidaturas de 1 de Setembro a 
31 de Outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. considerar como área prioritária para 2007/2008 a saúde.--------------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: número 1 do artigo 1º, número 1 do artigo 2º, número 2 do artigo 4º, 
número 4 do artigo 9º do Regulamento para a Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior Politécnico e Universitário e deliberação da Câmara de 2001.11.21, com a 
alteração introduzida pela deliberação de Câmara de 2005.07.27 (área de estudo da Saúde).  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores 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 Policia, eleitos do PS. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Acumulação de Bolsas de Estudo 2007/2008 -------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2 Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/07. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar a acumulação de bolsas de estudo a todos os bolseiros desta 
Câmara Municipal até ao limite máximo fixado como estimativa de montante mínimo 
suficiente por mês a um estudante deslocado;-------------------------------------------------------- 
2. que esse montante mínimo mensal seja fixado em 300,00 € (trezentos euros); -------------- 
3. nos casos em que o somatório das duas bolsas ultrapasse o limite de 300,00 €, seja a 
bolsa de estudo Municipal reduzida até ao montante em que o somatório das duas perfaça 
aquele valor;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. deverão os candidatos aprovados em reunião de Câmara como bolseiros entregar no 
Serviço de Acção Social Escolar, Transportes Escolares e Gestão de Equipamento 
declaração dos Serviços Sociais do respectivo estabelecimento de ensino comprovativo do 
recebimento (ou não) de bolsas de estudo e seu mensal, só após o que serão processadas as 
respectivas mensalidades. ------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. nº 2 do artigo 14º do Regulamento para atribuição de Bolsas de 
Estudo para o Ensino Superior Politécnico e Universitário. --------------------------------------- 
2. tem esta autarquia autorizado, desde o ano lectivo 1994/1995, a acumulação de bolsas de 
estudo até aos limites anualmente fixados por deliberação de Câmara. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 
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 Policia, 
eleitos do PS. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 26/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 
cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário substituto da Reunião.---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº 7 ZAM Norte de Santiago do Cacém ------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: ZAM Norte de Santiago do Cacém-------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de 9 de Agosto de 2007. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº 5 ZIL III Expansão 2 – Ermidas Sado ----------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: ZIL Ermidas Sado---------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Reformar a deliberação de 26/04/2007, no que respeita à área total do lote, 
e a actualização de preços: ------------------------------------------------------------------------------ 
a) A área do lote é de 2.323,7850 m2 ----------------------------------------------------------------- 
b) Vender em regime de Propriedade Plena e por acordo directo, o lote 5 ZIL III, Expansão 
2 de Ermidas Sado, com a área total de 2.323,7850 m2, à empresa Segundo Transportes – 
Sociedade Comercial, Lda, pelo valor global de 27.095,33 € (vinte e sete mil e noventa e 
cinco euros e trinta e três cêntimos).------------------------------------------------------------------- 
c) Autorizar a forma de pagamento do referido lote, em 5 prestações anuais, sendo a 
primeira, no mínimo de 1/5 e as seguintes acrescidas de 5%, do valor da anterior. ------------ 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de 
Propriedade Plena em vigor na área do Município, aprovado pela Câmara Municipal em 
reunião ordinária de 17/02/89 e pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de 10/03/89, 
com as alterações introduzidas e aprovadas pelas Assembleias Municipais nas sessões 
ordinárias de 23/02/1990, 21/09/1990 e 19/02/1993. ---------------------------------------------- 
2. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e trinta minutos.-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Chefe de Secção da Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto. ------------------------------ 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
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________________________________________________ 

 
O Secretário Substituto da Reunião 

 
________________________________________________ 

 


