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ACTA NÚMERO TRINTA DOIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E UM DE AGOSTO DE 
DOIS MIL E OITO------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e um dias do mês de Agosto de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do 
Cacém, na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Pedro do Ó Barradas de 
Oliveira Ramos, Manuel Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Vereadores, a fim 
de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal.------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificaram-se as ausências dos Senhores Vereadores Margarida Santos, Álvaro Beijinha e 
Maria dos Anjos Polícia. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e quarenta minutos. --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação as actas números 
vinte e oito, vinte e nove, trinta e trinta e um, das reuniões anteriores. -------------------------- 
A acta número vinte e oito foi aprovada, por maioria, com as abstenções dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Manuel Mourão, por não terem estado presentes. ------------------- 
A acta número vinte e nove foi aprovada, por maioria, com as abstenções dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Manuel Mourão, por não terem estado presentes. ------------------- 
A acta número trinta foi aprovada, por maioria, com as abstenções do Senhor Presidente e 
do Senhor Vereador Manuel Mourão, por não terem estado presentes. -------------------------- 
A acta número trinta e um foi aprovada, por maioria, com as abstenções do Senhor 
Presidente e do Senhor Vereador Manuel Mourão, por não terem estado presentes.----------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA --------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, Álvaro Beijinha e Maria dos Anjos Polícia.--------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- 
REUNIÃO SOBRE O PROT Alentejo ------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente deu conhecimento que participará, no dia vinte e dois do mês em 
curso, no Alandroal, numa reunião do Programa Regional de Ordenamento do Alentejo – 
PROT, acrescentando que o mesmo se encontra na fase final de elaboração que antecede a 
discussão pública. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SANTIAGO DO CACÉM – “PAX RALLY, LABELLED BY DAKAR SERIES”------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que terá lugar, no dia treze de Setembro, do ano em 
curso, no Município, a final duma classificativa cronometrada, patrocinada pelo “Dakar 
Series”, na qual participarão os pilotos com os veículos que estiveram previstos para o 
“Rally Lisboa-Dakar”, excepto, os camiões. Acrescentou que a prova terminará na Quinta 
da Ortiga e que a mesma terá a cobertura de órgãos da Comunicação Social com bastante 
audiência, pelo que, considerou que aquela iniciativa vai ser importante para a valorização e 
promoção turística de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
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Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte de Agosto 
do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.380.764,35 € (um milhão trezentos e oitenta mil 
setecentos e sessenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos) ------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 377.125,25 (trezentos e setenta e sete mil cento e 
vinte e cinco euros e vinte e cinco cêntimos)--------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO – 1ª JORNADA DE 
ENFERMAGEM DO HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO------------------------- 
ASSUNTO: Agradecimento--------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Divisão de Educação, Acção Social e Saúde.----------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício datado de 04 de Agosto de 2008, remetido 
pelo Hospital do Litoral Alentejano.------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Circuitos especiais de transportes escolares – Ano lectivo 2008/2009.------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dez, tipo zero três, do ano dois mil e oito, da Secção de 
Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Adjudicar os seguintes circuitos especiais de transportes escolares às 
entidades indicadas, de acordo com as respectivas propostas: ------------------------------------- 
- Circuitos nºs 5, 6, 7 e 9, a Táxis Gamito e Fonseca, Lda., pelo preço ao quilómetro de 
1,68€, 1,65€, 0,75€ e 1,30€ respectivamente, com IVA incluído;--------------------------------- 
- Circuitos nºs 11, 13, 14, 15 e 16, a Táxi Baltazar Unipessoal, Lda., pelo preço ao 
quilómetro de 0,75€, com IVA incluído;-------------------------------------------------------------- 
- Circuito nºs 17 e 18, a André S. Dias Lucas Alves, pelo preço ao quilómetro de 0,68€, 
com IVA incluído;---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Circuito nºs 19, 21 e 23, ao Sr. José António Ramos, pelo preço ao quilómetro de 0,95€, 
com IVA incluído;---------------------------------------------------------------------------------------- 
- Circuito nºs 20, 22, 24 e 25, ao Sr. Afonso da Silva Jesus da Luz, pelo preço ao 
quilómetro de 0,85€, com IVA incluído.-------------------------------------------------------------- 
2. Abrir novo procedimento, com vista à adjudicação dos circuitos nºs 1, 2, 3, 4, 10 e 12 
que ficaram desertos.------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com disposto no nº 1 do artigo 15º do Decreto Lei nº 
299/84, de 5 de Setembro, e no ponto 1.2 das Normas aprovadas pela Portaria nº 766/84, de 
27 de Setembro e nos termos do previsto no artº 90 do Decreto Lei nº 197/99, de 8 de 
Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente e do Senhor Vereador 
José Rosado, eleitos da CDU, e do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. 
Uma abstenção do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleito do PS.------------------------------ 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Manuel Mourão justificou o seu 
sentido de voto por considerar que os preços por quilómetro são cada vez mais elevados, 
recomendando que fosse feito um estudo sobre este assunto.-------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DE CACÉM------------------------------------- 
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ASSUNTO: Construção de habitação a custos controlados – Cedência de lotes. --------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal de São Domingos. ----------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01.01-04 de dois mil e oito do Serviço de Património. -- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Ceder à Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Alegria do 
Povo, CRL”, em Propriedade Plena, a título gratuito, os lotes de terreno a seguir 
discriminados, destinados a construção de habitação a custos controlados: --------------------- 
a) Lotes nºs 8 a 24, do Loteamento Municipal de São Domingos, o lote n.º 8 tem a área de 
251,40 m2, o lote nº 9 tem 220,00 m2, o lote nº 15 tem 253,00 m2 e os restantes lotes têm a 
área de 300,00 m2 cada, inscritos na matriz sob os artigos 1085º a 1101º, da freguesia de 
São Domingos;-------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Atribuir o valor de 6274,94€ ao lote nº 8, o valor de 5491,20€ ao lote nº 9 e 7488,00€ a 
cada um dos restantes lotes;----------------------------------------------------------------------------- 
3. Aprovar as Condições de Cedência, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e setenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da 
reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Submeter à Assembleia Municipal, para declaração do interesse público das edificações.  
FUNDAMENTOS: 1. Na sequência da deliberação camarária de 13-09-2007, e da 
Assembleia Municipal de 28-09-2007. ---------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com a alínea b) do n.º 4, e alínea f) n.º 1 do artigo 64º da Lei 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: BOTELHOS – REPARAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LDª ------ 
ASSUNTO: Aprovação da abertura da discussão pública do Loteamento nº 7/2008 em 
nome de Botelhos – Reparação de Máquinas Agrícolas Ldª. ---------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Zona de Indústria Ligeira Lotes 43 B e 1 – Santiago do Cacém.---------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 7/2008 da Divisão de Gestão Urbanística.----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ---------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 7/2008, sito em 
Zona de Indústria Ligeira - Lotes 43 B e 1 – Santiago do Cacém , a levar a efeito por 
Botelhos – Reparação de Máquinas Agrícolas Ldª, prédios descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 01727/240196 e 02614/271004 e inscritos 
na Matriz predial urbana sob os artigos 4533 e 5479 respectivamente, da freguesia de 
Santiago do Cacém, que consiste na ampliação do lote 43 B por anexação do lote 1 e no 
aumento da área bruta de construção em 4.427,46 m2. --------------------------------------------- 
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Santa Cruz .--------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, 
cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente, de 8 e de 15 
dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: MANUEL FARINHA ANACLETO E MADALENA MARIA CARMO 
ARAÚJO OLIVEIRA. --------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao loteamento a levar a efeito por Manuel Farinha 
Anacleto e Madalena Maria Carmo Araújo Oliveira. ------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Lotes 16 e 19 – Loteamento da Canada de Brescos – Santo André.------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 8/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento nº 8/2008, a levar a efeito por MANUEL 
FARINHA ANACLETO E MADALENA MARIA CARMO ARAÚJO OLIVEIRA, 
sobre os lotes 16 e 19 do Loteamento da Canada de Brescos, Santo André, prédios descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 01861/220193 e 
01864/220193 e inscritos na matriz predial urbana sob os artigos 3190º e 3193º 
respectivamente da freguesia de Santo André, no qual se prevê a alteração da localização do 
polígono de implantação do Anexo e a rectificação da alínea g) do Regulamento do 
Loteamento, conforme planta síntese e memória descritiva, documentos que são dados 
como reproduzidos na presente acta com o número cento e setenta e oito, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário Substituto da reunião.-------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
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. --------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Octávio José Palminha Gonçalves, Chefe de Secção na Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário Substituto. ------------------------------ 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
 
 

_______________________________________________ 


