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ACTA NÚMERO TRINTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA ONZE DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E OITO --------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos onze dias do mês de Setembro 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, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel Botelho 
Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos 
Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.--- ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Senhor Presidente colocou para discussão e aprovação a acta número trinta 
e quatro da reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- 
FACTURAÇÃO DE ÁGUA E QUESTÕES DE SANEAMENTO BÁSICO--------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor António Inverno que apresentou, por 
escrito, questões relativas ao assunto em epígrafe, que a seguir se transcrevem: --------------- 
“1. Estimativa não é prever consumos fictícios, mas sim prever um número próximo da 
realidade. Por norma é uma média como procede a EDP. E porque na energia eléctrica não 
há escalões o acerto no fim do ano é fácil.------------------------------------------------------------ 
2. No caso da água aventar números para o papel sem qualquer lógica dá origem a exageros. 
No meu caso se em Maio e Junho se estimaram 24 m3 e se se leram 3 em Julho, como é que 
em Agosto se estimam 18. Resultado, entra-se no 4º escalão o que não se verificaria se a 
estimativa se contivesse na média anual que é de cerca de 12 m3 por mês. --------------------- 
3. Nesta data, 10 de Setembro, o contador está em 496 m3 pelo que, partindo das somas das 
estimativas e consumos, haja, somente um débito de 4 m3 o que será muito menos do que a 
realidade desde a data da leitura anterior se tivesse sido feita. Portanto aqui o exagero da 
estimativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Se o novo sistema foi feito com prévia audição pública ela não foi visível, pois voltando 
a questões anteriores ninguém lê os anúncios dos jornais nem o sítio do Município na 
Internet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A EDP como grande empresa que é, enviou uma carta individual aos consumidores.--------- 
5. Penso que o novo sistema irá trazer problemas, mesmo que seja estabelecida uma média 
razoável e seria bom que fossem feitas simulações. Se a estimativa prevista ficar aquém do 
consumo, no acerto final entra-se em escalão superior ao normal. Se a média for superior ao 
consumo normal pode surgir o problema em sentido inverso terem sido imputados escalões 
não devidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Os serviços municipais não podem continuar a abusar da ignorância das pessoas ou da sua 
dificuldade em fazer contas. A Câmara Municipal tem de exigir responsabilidades, pois 
acima de tudo estão os cidadãos. ----------------------------------------------------------------------- 
6. Vejamos, concretamente o meu caso: -------------------------------------------------------------- 
- Agosto 3 m3 acerto na leitura de Julho. ------------------------------------------------------------- 
- Setembro 18 m3 estimativa de Agosto.-------------------------------------------------------------- 
Assim: o consumo dos dois meses seria de 21 m3 o que daria: ----------------------------------- 
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- 10 m3 a 0,30 euros - 1º escalão = 3,00 euros. ------------------------------------------------------ 
- 10 m3 ................... - 2º escalão = 6,00 euros.------------------------------------------------------- 
- 1 m3 ..................... – 3º escalão = 1,24 euros. ----------------------------------------------------- 
------------------------------------10, 24 euros------------------------------------------------------------ 
Paguei 17,09 euros ou seja um excesso de 6,85 euros ---------------------------------------------- 
Mas já vi casos de maiores exageros.------------------------------------------------------------------ 
Para que possa haver um pouco de meditação sobre o que se está a passar nos serviços de 
Água e Saneamento, acrescentarei: -------------------------------------------------------------------- 
A devolução das cauções foi o que foi, muito embora a Câmara tenha alegado ter cumprido 
estritamente o que constava na lei sobre publicitação. Só que, por exemplo, em Ferreira 
onde também sou consumidor o dinheiro foi posto à disposição e as pessoas avisadas e foi 
há muito tempo.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Em Santiago do Cacém cobrou-se 20,53 euros pela substituição da torneira do contador. Em 
Ferreira esse serviço é gratuito. E era bom que se averiguasse se todos pagam esse serviço.- 
Em Ferreira do Alentejo foi eliminada a taxa de aluguer de contadores sem qualquer 
aumento de outras taxas. -------------------------------------------------------------------------------- 
Em Ferreira do Alentejo a leitura é mensal há imenso tempo o que posso provar 
documentalmente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Só não se percebe que haja tanta exigência em certas questões e se descurem outras:--------- 
Continua a correr esgoto na Rua do Parque. Parece que alguém lava (roupa?) numa varanda 
e despeja os efluentes na canalização das águas pluviais. Parece mentira que os serviços 
municipais não sejam capazes de descobrir. Ou que ninguém os obrigue a actuar. ------------ 
Há uma rotura junto do nº 3 da Rua Dr. Francisco Beja da Costa. Pareceu-me que haveria 
cerca de 4 meses. Os vizinhos informaram que há mais de um ano!!! Passa lá pessoal 
municipal todos os dias. --------------------------------------------------------------------------------- 
PS. Volto a apontar o desperdício de água no mercado. O que é que está lá a fazer o 
encarregado do mercado? Que isto não acontecia noutros tempos, tenho a certeza. ----------- 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que será feita uma avaliação interna com os 
Serviços das questões levantadas pelo Senhor António Inverno.---------------------------------- 
Mais referiu que os procedimentos relativos à aplicação de taxas e à devolução das cauções 
estão a ser feitos de acordo com o que foi regulamentado. ----------------------------------------- 
Referiu ainda que nem tudo é negativo, informando que já é possível o pagamento da água 
através do multibanco. ----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que a partir de Julho do ano em curso a facturação da água 
passou a ser feita mensalmente, de acordo com a lei. Acrescentou que esta situação obrigou 
a alterações no sistema, das quais podem ter resultado algumas falhas, as quais terão que ser 
analisadas caso a caso pelos Serviços.----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RUÍNAS DE MIRÓBRIGA – VISITA DA DEPUTADA ILDA FIGUEIREDO---------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos solicitou esclarecimentos sobre a visita da Senhora 
Deputada, questionando se a mesma foi a título particular ou oficial.---------------------------- 
O Senhor Presidente esclareceu que inicialmente a Senhora Deputada pretendia que a visita 
fosse a título particular, mas foi-lhe por si recomendado que seria de dar conhecimento ao 
Senhor Director Regional de Cultura do Alentejo, pelo que, o Gabinete da Senhora 
Deputada fez uma comunicação àquele responsável sobre a visita, passando a mesma a ter 
carácter oficial.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAX RALLY EM SANTIAGO DO CACÉM – TREZE DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E OITO--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos solicitou esclarecimentos sobre o percurso previsto 
no Município para aquela prova, bem como sobre os acessos, horários e outros aspectos da 
organização no local de chegada, na Quinta da Ortiga. --------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu não conhecer ainda a hora de chegada à Quinta da Ortiga, onde 
as viaturas se irão concentrar para o espectáculo automobilístico do final da etapa, a qual 
terá lugar entre as dez e as quinze horas.-------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao percurso, referiu saber somente quais as freguesias em que a prova terá 
lugar, porque não foram divulgados os caminhos que irão ser percorridos. --------------------- 
Mais informou que a orientação que está a ser divulgada, vai no sentido do público, em 
geral, se concentrar na zona espectáculo, acedendo ao mesmo através das vias em direcção 
às Relvas Verdes, devendo os convidados aceder através da via que dá acesso directo à 
Quinta da Ortiga. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TROIA RESORT – INAUGURAÇÃO DA PRIMEIRA FASE------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que esteve presente, acompanhado do Senhor 
Vereador Álvaro Beijinha, na inauguração daquele equipamento hoteleiro na Península de 
Tróia, a qual teve lugar no dia oito do mês em curso.----------------------------------------------- 
Acrescentou que se tratou de uma iniciativa importante, considerada pelo Engenheiro 
Belmiro de Azevedo, do Grupo Sonae, promotor da mesma, como o “navio almirante da 
esquadra do turismo”.------------------------------------------------------------------------------------ 
Mais informou que aquele responsável do Grupo Sonae, na sua intervenção, valorizou o 
papel de algumas autarquias e dos seus representantes nomeadamente, o Presidente da 
Câmara Municipal de Grândola, Carlos Beato, o ex- Presidente daquela Autarquia, 
Fernando Travassos, e fez uma saudação especial aos autarcas de Setúbal, Alcácer do Sal. 
Santiago do Cacém e Odemira, pela sua postura nos processos de desenvolvimento da 
região. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informou ainda que foram feitas críticas pelos investidores e por autarcas relativamente à 
burocratização que entrava o desenvolvimento dos projectos de investimento, pelo que, foi 
feito um apelo para a simplificação dos processos.-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EBI FREI ANDRÉ DA VEIGA – ABERTURA DO ANO ESCOLAR---------------------- 
O Senhor Presidente referiu que na anterior reunião de Câmara tinha informado que o início 
das aulas naquela Escola para o segundo e terceiro ciclos iria ter lugar no dia quinze do mês 
em curso. Contudo, foi posteriormente informado que a abertura só está prevista para o dia 
vinte e dois, devido a dificuldades que se prendem com as obras em curso. -------------------- 
Acrescentou que a Câmara Municipal está a cooperar com o Conselho Executivo para a 
resolução dos vários problemas logísticos e de segurança que se colocam. --------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão informou que, enquanto Coordenador da Direcção 
Regional da Educação, reuniu com o Conselho Executivo daquela Escola, onde foi decidido 
fazer a recepção dos alunos e encarregados de educação nos dias dezoito e dezanove do mês 
em curso, devendo as aulas começar a partir do dia vinte e dois, inicialmente por turnos, 
devido ao facto do refeitório ainda não estar pronto. Acrescentou que nesta fase, uma parte 
dos alunos almoçam em casa e outros irão almoçar no refeitório da Escola Secundária 
Manuel da Fonseca. -------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SANTIAGRO E FEIRA DO MONTE – REFLEXÃO------------------------------------------ 
O Senhor Presidente referiu que, como em ocasião anterior observou, importa fazer uma 
reflexão sobre o futuro daqueles dois certames que têm lugar, anualmente, na Sede do 
Município, no fim do mês de Maio e no início do mês de Setembro, respectivamente, tendo 
em conta, o grande esforço em recursos humanos e financeiros necessário para a sua 
realização, as suas características histórico/sociais e económicas, bem como as possíveis 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-09-11                                                                                           4 de 14 

vantagens na concentração de esforços num só evento, como sucede em grande parte dos 
municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mais referiu que a Santiagro é uma feira que se começou a realizar no município há vinte e 
dois anos, virada para a actividade do sector primário, o qual tem vindo a decair ao longo 
dos anos. Acrescentou que a Feira Agrícola/Santiagro, tem vindo a ser organizada pelo 
NEGDAL – Núcleo de Exposições Gestão e Desenvolvimento do Litoral Alentejano, SA, 
no qual o Município participa com uma quota de vinte por cento, igual à dos outros 
associados, contribuindo ainda com um valor anual de quinze mil euros, com a mão-de-
obra e outros apoios para a realização daquele certame.-------------------------------------------- 
Acrescentou que a Feira do Monte, é uma feira que se realiza há duzentos anos, no primeiro 
domingo do mês de Setembro, em homenagem à Nossa Senhora do Monte, data que se 
segue ao final das colheitas e que é próxima da mudança de estação, a qual teve um período 
de definhamento, mas tem vindo a ser dinamizada nos últimos anos, com a inclusão de 
iniciativas culturais e a exposição de artesanato, entre outras inovações.------------------------ 
O Senhor Vereador Manuel Mourão considerou que na revisão do PDM se devia 
equacionar a possibilidade de um espaço alternativo para a realização daqueles certames.--- 
Mais considerou que é correcto o modelo de gestão existente, dado que o NEGDAL 
congrega em si forças económicas do tecido empresarial do Município, pelo que, o que é 
necessário é que todos os sócios assumam os seus compromissos. ------------------------------- 
Referiu ainda que devia também ser pensada a realização de um certame daquele tipo na 
Cidade de Vila Nova de Santo André.----------------------------------------------------------------- 
Concluiu, referindo que a ser equacionada a fusão dos dois certames, a data da sua 
realização deveria ser em Setembro. Acrescentou que a Feira do Monte deveria sofrer 
algumas alterações, de forma a lhe dar um grande suporte cultural e fazer a ligação ao seu 
passado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que a Feira do Monte faz parte das melhores 
lembranças de várias gerações que todos os anos esperavam com ansiedade a data da sua 
realização. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que a Santiagro é uma feira de excelência no Litoral Alentejano.----------------- 
Mais referiu que é preciso repensar os modelos daqueles certames e encontrar um espaço 
mais adequado para a sua realização, para que possam adquirir outra dinâmica. --------------- 
Referiu ainda que, enquanto Vereador, defende que não é viável a realização dos dois 
certames, sendo de opinião que devia ser feita uma reestruturação dos mesmos com base 
nas realidades do Município, envolvendo as entidades empresariais, associativas e outras 
que gostariam de fazer parte do NEGDAL.----------------------------------------------------------- 
Relativamente à realização de um certame na Cidade de Vila Nova de Santo André, referiu 
que seria de se pensar em algo diferente, dado que os modelos das feiras estão esgotados.--- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que há muito tempo que defende a 
procura de outro espaço para a realização daqueles certames, acrescentando que nenhuma 
solução poderá ser pensada em definitivo, sem a resolução daquela condição, porque o 
modelo a adoptar terá de ser em função do espaço existente.-------------------------------------- 
Acrescentou que seria de se procurar uma solução que servisse Santiago e Santo André, 
considerando que o ideal seria um espaço a meio caminho, o qual poderia ser desenvolvido 
e explorado com a realização de diferentes certames, cuja abrangência se poderia estender a 
todo o Litoral Alentejano. ------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu não concordar com o fim da Feira do Monte, acrescentando que a mesma deve 
ser dinamizada, continuando a apostar no artesanato e noutro tipo de divertimentos, assim 
como numa maior diversificação dos artigos para comercialização, com a promoção de 
produtos novos que não se encontrem noutros sítios. ----------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-09-11                                                                                           5 de 14 

Relativamente à Santiagro, considerou que se poderia equacionar a sua realização em Santo 
André, e que a mesma poderia ser extensiva às actividades industriais, o que iria aumentar a 
sua dimensão e dinâmica. ------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu partilhar de algumas ideias expressas nas 
intervenções anteriores, acrescentando que defende a continuação da Feira do Monte, 
vontade que também foi expressa pelos expositores que participaram no último certame. --- 
Mais referiu que o actual parque de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém ainda tem 
um grande potencial para continuar a ser explorado, embora considere que não é suficiente 
para conciliar a realização dos dois certames numa mesma data. --------------------------------- 
Acrescentou que a Câmara Municipal tem vindo ao longo dos anos a investir naquele 
espaço, investimento esse que é necessário rentabilizar, pelo que, considerou que é 
prematuro mudar os certames para outro local. Questão que poderá ser equacionada para 
concretizar a médio prazo, com a sua inclusão em PDM. ------------------------------------------ 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que nenhuma das feiras deve ser extinta e 
que, no caso de se optar pela sua fusão, o certame a realizar deverá contemplar as 
características das duas feiras. Acrescentou que uma eventual fusão obrigará a uma 
mudança daquele espaço e da criação de condições para a sua realização. ---------------------- 
Relativamente à Feira do Monte, considerou que a aposta deve ser no recrear da tradição, 
nas exposições, no artesanato, na cultura e outras inovações. ------------------------------------- 
Em relação à Santiagro, considerou que os espectáculos em torno do cavalo foram 
importantes para elevar aquele certame. -------------------------------------------------------------- 
Sobre o certame em Santo André, referiu que qualquer que seja o modelo, deverá ter em 
conta as características rurais e urbanas daquela freguesia, bem como a sua história, 
apostando na qualidade. --------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que este assunto deve ser amplamente discutido. ------------------------------------ 
O Senhor Vereador José Rosado referiu partilhar das preocupações colocadas, 
acrescentando que o grande peso da realização destes certames recai sobre os Serviços 
Urbanos da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 
Mais referiu que as duas feiras são profundamente distintas nas suas características, pelo 
que, considerou difícil a sua fusão, ideia que chegou a partilhar. Acrescentou que é 
importante assegurar a realização das duas feiras, criando mais condições naquele espaço e 
revendo a sua organização, de forma a rentabilizar os investimentos que ali foram feitos. 
Paralelamente deverá ser pensada uma alternativa a médio prazo.-------------------------------- 
Referiu ainda que apesar de alguns problemas que aconteceram, quer na Feira do Monte, há 
três anos atrás, quer na última edição da Santiagro, relativamente aos quais foram e estão 
sendo tomadas medidas, para evitar a sua repetição, várias entidades já mostraram o seu 
interesse em participar nos próximos certames.------------------------------------------------------ 
Acrescentou que o NEGDAL está disponível para colaborar e analisar com a Câmara 
Municipal a questão da organização dos certames.-------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que a discussão sobre este assunto não deve ficar encerrada 
nesta abordagem. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que não se pode acabar com uma feira com duzentos anos, como é o caso da 
Feira do Monte, a qual deverá ser revitalizada naquele ou noutro espaço alternativo. 
Situação que deverá ser resolvida no mandato em curso, dado os constrangimentos 
existentes no Parque de Feiras e Exposições que impedem a expansão daqueles certames, 
mesmo equacionando o alargamento daquele espaço para Norte.--------------------------------- 
Referiu ainda que poderá ser pensada uma solução, a meio caminho, entre a Cidade de 
Santiago do Cacém e a Cidade de Vila Nova de Santo André, o que passa pela revisão do 
PDM, acrescentando que, até lá, é preciso rentabilizar todo o investimento que foi feito 
naquele espaço. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-09-11                                                                                           6 de 14 

Referiu também que a questão do parque de certames empresariais em Santo André, é um 
assunto que está na ordem do dia, que o Presidente daquela Junta de Freguesia defende, 
com o qual concorda, embora o defenda numa perspectiva do Concelho, considerando que 
os certames a realizar não devem perder a matriz da actividade económica principal do 
mesmo, a agricultura. 
Relativamente à fusão da Santiagro com a Feira do Monte, considerou que esta situação não 
é possível no espaço actual. ---------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que a Santiagro tem sido um êxito, à medida do Concelho, e que, pese embora 
a limitação do espaço, podem ser previstos novos investimentos para melhorar as condições 
actuais, enquanto se constrói uma solução alternativa. --------------------------------------------- 
Concluiu, referindo que será feita uma recomendação sobre o assunto à equipa técnica que 
está a trabalhar na revisão do PDM, e que a discussão prosseguirá com os restantes 
parceiros e voltará a ser feita na Câmara Municipal. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA:------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos: ---------------------------------- 
- Circuito Especial de Transportes Escolares – Ano Lectivo 2008/2009 -------------------- 
- Rectificação por erro material da deliberação de Câmara de 28.08.2008 que aprovou 
a abertura da discussão pública da operação de loteamento nº 27/2007 -------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dez de Setembro 
do corrente ano, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 432.154,35 € (quatrocentos e trinta e dois mil cento e 
cinquenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos).------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 429.128,20 € (quatrocentos e vinte e nove mil cento e 
vinte e oito euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e oito/dois mil e 
onze--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e oitenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo.-------------------------------------------------------------- 
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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
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ASSUNTO: Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
oito/dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e oitenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos Membros do Executivo.-------------------------------------------------------------- 
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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Sexta Alteração ao Orçamento de dois mil e oito -------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito -------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Sexta Alteração ao Orçamento de dois mil e oito, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e oitenta e nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Projecto de aquisição / produção de Cartografia Digital – Transferência 
de verba para a AMLA. ------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém-------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número nove, de Junho de dois mil e oito da Divisão de 
Informática / Serviço de Gestão de Sistemas de Informação Geográfica Processo nº 
800.01/DI/2002. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir um verba no valor de 5.627,06 € (cinco mil seiscentos e vinte sete 
euros e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Importância relativa à comparticipação do Município no projecto em 
epigrafe, o qual compreende uma cobertura total de território da Associação nas escalas 
1:10.000, áreas rurais, e 1:2.000 áreas urbanas.------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar 2008/2009 – Fornecimento de refeições por outras 
entidades: apoio alimentar a crianças e alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico --------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 209/DEASS/SASETEGE, processo SSC.23.1. da Divisão 
de Educação, Acção Social e Saúde/ 2008------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. manutenção, para o ano lectivo 2008/2009, do princípio de aplicação 
enunciado no nº 5 da deliberação de Câmara de 2007/09/06, que refere ser a Câmara 
Municipal a suportar a diferença entre o valor real da refeição e o preço a pagar pelos 
alunos;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. que o valor a comparticipar pela Câmara Municipal tenha como base de cálculo: --------- 
a) no caso dos alunos carenciados do escalão A, o pagamento de 100% do custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras; ----------------------------------------------------- 
b) no caso dos alunos carenciados do escalão B, o pagamento do diferencial entre o custo 
real da refeição indicado pelas entidades fornecedoras e os 50% pagos pelo aluno; ----------- 
c) no caso dos alunos não carenciados, o pagamento do diferencial entre o custo real da 
refeição indicado pelas entidades fornecedoras e o preço fixado para as refeições pela 
Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 
3. que esse valor seja, para as entidades enumeradas, o seguinte:--------------------------------- 
Associação de Apoio e Desenvolvimento Integrado de Ermidas-Sado – escalão A – 5,00 €; 
escalão B - 4,27 €; não carenciado – 3,54 €; --------------------------------------------------------- 
Associação de Pais da EB1/JI nº2 de St. André - escalão A – 1,80 €; escalão B - 1,07 €; não 
carenciado – 0,34 €; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Associação de Pais da EB1/JI nº1 de St. André - escalão A – 1,77 €; escalão B - 1,04 €; não 
carenciado – 0,31 €; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Agrupamento de Escolas de Alvalade - escalão A – 1,68 €; escalão B - 0,95 €; não 
carenciado – 0,22 €; -------------------------------------------------------------------------------------- 
Casa do Povo de S. Domingos - escalão A – 3,50 €; escalão B - 2,77 €; não carenciado – 
2,04 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Casa do Povo de Abela - escalão A – 2,09 €; escalão B - 1,36 €; não carenciado – 0,63 €.--- 
FUNDAMENTOS: - alínea b) do número 3 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- número 1 do artigo 8º  Decreto-Lei n.º 399- A/84, de 28 de Dezembro; ----------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre a diferença 
dos preços apresentados pela ADIES, relativamente aos preços de outras entidades.---------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que aguarda esclarecimentos sobre esta 
situação, acrescentando que decidiu trazer já a proposta à Câmara, para não atrasar o 
processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Circuito Especial de Transportes Escolares – Ano Lectivo 2008/2009 ------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número dez, tipo zero três, do ano dois mil e oito, da Secção de 
Aprovisionamento e Património.----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Adjudicar os circuitos especiais de transportes escolares nºs 1, 2, 3 e 4, aos 
industriais de táxis de Santiago do Cacém, pelo preço ao quilómetro de 1,33 €, 1,00 €, 0,85 
€ e 0,90 €, respectivamente, com IVA incluído, de acordo com as respectivas propostas. ---- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto no nº 1 do artº 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 90º do Decreto Lei nº 197/99, de 8 de 
Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2008/2009 – Anulação do Circuito Especial nº 12 -- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR.23.6.2. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/SASETEGE -- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Anulação do circuito especial nº 12 (2 alunos), com o percurso Monte 
Branco, Ermidas Sado (paragem do autocarro) e volta, num total de 20 km., documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e noventa, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião.------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. alínea a) do número 3 do artigo 19º da Lei Nº 159/99, de 14 de 
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. artigos 10º e 15º do Decreto-Lei Nº 299/84, de 5 de Setembro. -------------------------------- 
3. nenhum dos dois alunos utentes deste circuito especial se matriculou na escola 
Secundária Manuel da Fonseca no ano lectivo 2008/2009. ---------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Reforço de verba para material didáctico para a nova sala de jardim de 
infância da EB1/JI nº 2 de Santo André ----------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR.23.1 da DEASS/SASETEGE/2008 ------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir a verba de 583,37 € para o Agrupamento de Escolas de Santo 
André, tendo em conta a necessidade de apetrechar, com material didáctico, a nova sala do 
Jardim-de-infância da nº 2 de Santo André. ---------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. --------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Proposta de Alteração do Regulamento de utilização das Piscinas 
Municipais ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém-------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 02/2008 – 1.2.1 com a informação nº 114 da Divisão 
Sócio Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a proposta de alteração do Regulamento de utilização das 
Piscinas Municipais de acordo com o documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e noventa e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da 
Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Submeter à Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. No sentido de adaptar o Regulamento de utilização das Piscinas 
Municipais e o seu funcionamento às actuais necessidades dos utentes, propõe-se a 
actualização do referido Regulamento de forma a suprimir as lacunas do actual 
Regulamento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Em conformidade com o disposto na alínea a) do nº 2 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Praias da Costa de Santo André e Fonte do Cortiço – Protocolo de 
Colaboração Financeira com a Associação de Nadadores Salvadores “Resgate”. -------- 
LOCALIZAÇÃO: Praias da Costa de Santo André e Fonte do Cortiço. ----------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número cento e noventa e cinco de dois mil e oito da Divisão 
de Serviços Urbanos.------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: Para a manutenção e melhoria da vigilância e assistência a banhistas nas 
praias do Município de Santiago do Cacém de forma idêntica aos anteriores anos, 
atendendo à necessidade de dotar a praia da Costa de Santo André de mais um Nadador 
Salvador e a praia da Fonte do Cortiço de vigilância durante o ano de 2008 e atendendo à 
existência de uma Associação de Nadadores Salvadores no Litoral Alentejano, RESGATE, 
propomos que se assine Protocolo de Colaboração Financeira com a referida Associação, 
por forma a dotarmos as Praias referidas com as medidas de segurança exigidas a uma praia 
possuidora do galardão Bandeira Azul. --------------------------------------------------------------- 
Esta acção está prevista em AMR 2008 no objectivo 2.4.6.5.1. (Melhoramento/Conservação 
de Praias), projecto 2008/390 com a classificação económica 04.07.01.------------------------- 
O valor do protocolo é de 30.247,40 Euros (trinta mil duzentos e quarenta e sete euros e 
quarenta cêntimos, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e noventa e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião. -------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo das alíneas a) e b) do n.º 4 do Artigo 64º do Decreto-Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, republicado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
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ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 22/DGU/SAU, de dois mil e oito, 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 noventa e três, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CUSTÓDIA MARIA GAMITO AMÂNDIO E FERNANDO GAMITO - 
ASSUNTO: Rectificação por erro material da deliberação de Câmara de 28.08.2008 
que aprovou a abertura da discussão pública da operação de loteamento nº 27/2007 --- 
LOCALIZAÇÃO: Courela das Figueiras do Cabeço – Aldeia Santo André. ------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 27/2007 da Divisão de Gestão Urbanística / 
Secção de Administração Urbanística e proposta de agenda nº 127/2008.----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha . ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a rectificação, por erro material, da deliberação de Câmara de 
28.08.2008 que aprovou a abertura da discussão pública da operação de loteamento nº 
27/2007.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Na proposta referida foi mencionado o processo de loteamento nº 
8/2008, quando se pretendia mencionar o processo 27/2007 e na fundamentação foi referido 
o nº 2 do artigo 27º quando deveria só ter sido referido o nº 1 do artigo 22º. ------------------- 
De acordo com o artigo 148º do Código do Procedimento Administrativo os erros de 
cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando 
manifestos, podem ser rectificados a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a 
renovação do acto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOAQUIM DA SILVA E OUTROS. --------------------------------------------- 
ASSUNTO: Prorrogação do prazo para conclusão das obras de urbanização do 
Loteamento nº 40005/2002, sito em Rua do Passal – Cercal do Alentejo.------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua do Passal – Cercal do Alentejo. ----------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40005/2002 e requerimento nº 4319 de 
28.08.08. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha . ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a prorrogação do prazo para conclusão das obras de urbanização, 
por mais 120 dias. --------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 2 do artigo 53º do Dec. Lei 555/99, de 16/12, com a 
redacção do Decreto Lei 177/2001 de 04/06, o prazo estabelecido nos termos da alínea a) do 
nº 1 do referido artigo pode ser prorrogado a requerimento fundamentado do interessado, 
por uma única vez e por período não superior a metade do prazo inicial, quando não seja 
possível concluir as obras dentro do prazo para o efeito estabelecido. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
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ASSUNTO: Redução de horário de funcionamento da esplanada do estabelecimento 
de bebidas simples denominado de “Café D`Art” ----------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Empreendimento Brasil, lote 1, Loja 15 Vila Nova de Santo André ----- 
REFERÊNCIA: Processo nº 1258 da Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo.  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Restringir o horário de funcionamento da esplanada do estacionamento 
comercial mencionado em epígrafe, para as 22 horas. ---------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o nº 3 artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais em vigor no Município, a Câmara 
Municipal tem competência para restringir os limites de horário fixados no Regulamento, 
por sua iniciativa ou pelo exercício do direito de petição dos administradores, em casos 
devidamente justificados e que se prendam com as razões de segurança ou protecção da 
qualidade de vida dos cidadãos. ------------------------------------------------------------------------ 
2. De acordo com as reclamações apresentadas devido ao ruído provocado pelo 
funcionamento da referida esplanada. ----------------------------------------------------------------- 
3. Tendo em conta a avaliação do cumprimento do regulamento geral do ruído efectuada, 
relatório nº 06/2007 da AMLA, no qual se verifica que o valor limite de 6 db(A) 
estabelecido na alínea b) do artigo 13º, é excedido em 5,7 db(A). -------------------------------- 
4. Tendo decorrido o prazo legal, para a audiência de interessados, nos termos do artigo 101 
e seguintes do CPA, e não existindo factos que alterem a decisão de reduzir o horário de 
funcionamento da esplanada. --------------------------------------------------------------------------- 
5. Por tratar-se de uma situação, na qual está em causa o direito ao descanso e à 
consequente integridade física e psíquica dos cidadãos, que constituem valores essenciais 
constitucionalmente protegidos.------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos chamou a atenção para o 
precedente que se está abrir com esta deliberação relativamente a outras esplanadas 
existentes noutros centro urbanos do Município, onde o ruído produzido também excede os 
valores permitidos por Lei.------------------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais do 
Município de Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais 
do Município de Santiago do Cacém, de acordo com as alterações efectuadas na informação 
nº 77/GAE/DDET/2008; documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e noventa e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião. -------- 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo sido publicado no Diário da República da 2ª Série de 
28/07/2008 no apêndice 19/2006 para efeitos de consulta Pública, e decorrido o prazo de 
apreciação pública, não foram apresentadas propostas de alteração; ----------------------------- 
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2. Pretende-se com este Regulamento promover uma gestão integrada dos parques 
empresariais do Município de Santiago do Cacém; ------------------------------------------------- 
3. Este regulamento visa, portanto, a substituição dos diversos normativos respeitantes aos 
vários parques, uniformizando as regras de gestão para o conjunto de parques empresariais 
municipais existentes;------------------------------------------------------------------------------------ 
4. Ao abrigo do artigo 241º da Constituição da República Portuguesa, e no uso da 
competência prevista na alínea a) do nº 6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
com a redacção que lhe é dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.----------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. -------------- 
Três abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ----------------------------------- 
ASSUNTO: Direito de Superfície – Lote 3 da Z.I.L., Exp. I de Vila Nova de Santo 
André. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo nº 155/1996 do Serviço de Património. ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: Não se opor à cessão da posição contratual de SIA – Sistemas Industrial 
Automação, Lda, no contrato de constituição do direito de superfície do lote n.º 3, da Z.I.L., 
Exp. I, em Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 4 967º, descrito na 
conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o n.º 03038/081096, contrato 
outorgado por escritura pública de 09-12-1996 no Cartório Notarial de Santiago do Cacém e 
por escritura pública de 20-01-1997, sob condição de ser dado cumprimento a todas as 
obrigações a que se vinculou o superficiário, no referido contrato, incluindo as pecuniárias 
já vencidas acrescidas de juros de mora e as vincendas, bem como sob condição de proceder 
ao licenciamento das alterações de ampliação das construções erigidas no lote. --------------- 
FUNDAMENTOS: 1 –De acordo com a alínea f) do nº 1 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 
de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro. ----------- 
2. A empresa encontra-se em processo de insolvência, com processo a decorrer no 1º Juízo 
do Tribunal Judicial de Santiago do Cacém, estando a decorrer a venda dos bens 
apreendidos à Insolvência. ------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aprovar o Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em 
Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 
Económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informações nº151/07, 194/07 e PA nº 31/08, com o processo 24.1.2.2 da 
Divisão de Educação, Acção Social e Saúde --------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1 – Na sequência de consulta pública no Projecto do Regulamento de Apoio 
para a Realização de Obras em Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de 
Comprovada Carência Económica do qual houve uma sugestão de alteração para 
melhoramento, e nenhuma reclamação, apresenta-se o mesmo, reformulado, à Câmara 
Municipal para deliberação no sentido de ser submetido à Assembleia Municipal para 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-09-11                                                                                           14 de 14 

aprovação, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento 
e noventa e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário Substituto da Reunião.------------------------ 
FUNDAMENTOS: O presente Projecto de Regulamento aprovado em reunião de Câmara 
de 24 de Abril de 2008, foi submetido à apreciação pública tendo para o efeito sido 
publicado no Diário da República, 2ª Série – Nº 127 – de 3 de Julho de 2008, com o aviso 
nº 19336/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O mesmo ficou submetido a discussão pública para recolha de sugestões durante o período 
de 30 dias a contar da data da publicação. ------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. -------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 doze horas e vinte 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 na Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

_________________________________________ 
 
 

O Secretário Substituto da Reunião 
 
 

_______________________________________________ 


