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ACTA NÚMERO TRINTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TREZE DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E SETE ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos treze dias do mês de Setembro de dois mil e sete, nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vitor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel Botelho 
Mourão, 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, foram colocadas para discussão e aprovação as actas números trinta e três e 
trinta e quatro, de reuniões anteriores. A acta número trinta e três, foi aprovada, por maioria, 
com a abstenção do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, por não ter estado presente, e a 
acta número trinta e quatro, foi aprovada, por unanimidade. -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
--------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------- 
HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO – ACÇÃO DE PROTESTO DOS 
TRABALHADORES EM SITUAÇÃO PRECÁRIA-------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha deu conhecimento da acção daqueles trabalhadores, a 
qual teve lugar no dia onze do mês em curso, junto às instalações do Hospital, os quais 
sentem uma grande insegurança porque não sabem os que lhes vai acontecer em termos 
laborais, a partir do mês de Outubro altura em que terminam muitos dos contratos de 
pessoal técnico e de enfermagem. Acrescentou que alguns estão em situação precária há 
mais de cinco anos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos perguntou se há alguma informação oficial da 
Direcção do Hospital ou da Direcção Regional da Saúde sobre o assunto. ---------------------- 
O Senhor Presidente informou que não lhe chegou qualquer informação sobre o assunto, 
mas sabe que a Administração do Hospital está preocupada, porque não é possível gerir 
com tanta precariedade.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
Circuitos especiais de transportes escolares – Ano lectivo 2007/2008.----------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA: --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze do mês em 
curso, eram as seguintes: -------------------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 644.506,27 € (seiscentos e quarenta e quatro mil 
quinhentos e seis euros e vinte e sete cêntimos) ----------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 416.501,56 € (quatrocentos e dezasseis mil 
quinhentos e um euros e cinquenta e seis euros). ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: -------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
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ASSUNTO: Oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Sete/Dois Mil e Dez.------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a oitava Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil 
e Sete/Dois Mil e Dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e quarenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelos membros do Executivo Municipal. --------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Policia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Sétima Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Sete/Dois Mil 
e Dez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a sétima Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e 
Sete/Dois Mil e Dez, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e cinquenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal ------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Policia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Sete.----------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Sete. ------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a oitava Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Sete, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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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, e três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Policia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Execução das Obras de Urbanização de Parte do Prédio”Fonte Santa da 
Charneca” – ZIL do Cercal--------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a alteração de projecto das infra-estruturas telefónicas.------------- 
2. Aprovar os novos preços unitários, apresentados pelo empreiteiro nos faxes de 
30/07/2007 e 01/08/2007, que se juntam em anexo. ------------------------------------------------ 
3. Aprovar os trabalhos imprevistos, no valor de 7.438,21 € (acrescido de IVA, num total de 
7.810,12 euros), os trabalhos de substituição num total de 1.512,00 € (acrescidos de IVA 
num total de 1.587,60 euros) e trabalhos a menos de 9.979,67 € (acrescidos de IVA num 
total de 10.478,65 euros). ------------------------------------------------------------------------------- 
4. Aprovar a elaboração de contrato adicional.------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Após reunião no local da obra, com representantes da Portugal 
Telecom, Fiscalização da Obra, Empreiteiro e Chefe da DOTP (responsável pelo projecto), 
para análise do respectivo projecto e esclarecimento de dúvidas, verificou-se que o projecto 
estava desactualizado face à legislação e normas actuais da PT dado que a aprovação datava 
de 14 de Dezembro de 2001, o que inviabiliza a execução das infra-estruturas, tal como 
projectado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Também o referido projecto contemplava que fornecimento das tampas para as caixas de 
visita (NR1 e NR2), seria da responsabilidade da PT, o que actualmente já não se verifica, 
pelo que teve que ser elaborada alteração ao projecto inicial, de acordo com as normas em 
vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Alínea a) do nº 1 e nº 7 do artigo 26 do Regime Jurídico de Empreitadas de Obras 
Públicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, e três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD, e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Policia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Aquisição de Serviços para revisão do Plano Director Municipal – 
Repartição de encargos -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três, tipo zero três, do ano de dois mil e sete, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Solicitar à Assembleia Municipal, autorização para o dispêndio da verbas 
estimada em 150.000,00 €, com a aquisição de serviços para a revisão do Plano Director 
Municipal de Santiago do Cacém, com a seguinte repartição de encargos: no ano de 2008, 
cem mil euros, e no ano de 2009, cinquenta mil euros. --------------------------------------------- 
Estas verbas serão inscritas em orçamento e AMR dos anos respectivos. ----------------------- 
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FUNDAMENTOS: Para efeitos do disposto nos nºs 1 e 6 do artº 22º do Decreto Lei nº 
197/99, de 8 de Junho, e de acordo com o previsto na alínea a) do nº 6 do artº 64º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei nº 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 Policia, eleitos do PS.----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUSP – MOVIMENTO UTENTES SERVIÇOS PÚBLICOS-------------- 
ASSUNTO: Carta Aberta ao Ministro da Saúde ------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio à Presidência.------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da Carta Aberta enviada ao Ministro da Saúde pelo 
Movimento de Utentes Serviços Públicos relativamente às políticas de Saúde que têm sido 
desenvolvidas pelo Governo. --------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2007/2008 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2007 ------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Atribuição dos escalões e respectivas comparticipações (alimentação e 
aquisição de livros e/ou material escolar) aos alunos e crianças dos Jardins de Infância e 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e cinquenta e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
Reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas as verbas para aquisição de livros e/ou 
material escolar, destinados aos alunos carenciados - escalão A e B, constante nas listagens 
anexas, no valor total de 7.410,00 €.------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; ---------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------- 
ASSUNTO: 2º Aniversário da Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” ------------ 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo 32.1.1-P.7 da Divisão Sócio Cultural.-------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO das actividades no programa e respectiva estimativa de 
custos, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e 
cinquenta e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. ----------------------- 
Estimativa total de custos: 3.400,00 € (três mil e quatrocentos euros) --------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO 
PORTUGUÊS – AGRUPAMENTO 297 – ALGÉS. --------------------------------------------- 
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ASSUNTO: Agradecimento de Transporte para visita – 27 de Julho 2007. --------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 28.2.2-P./2007 da Divisão Sócio Cultural. -------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO ------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AGNELO DAVID ROBIM SOUSA SOARES, MARIA MARGARIDA 
DE OLIVEIRA GRAÇA, MARIA FERNANDA NUNES, RAQUEL RIBEIRO, 
SANDRO GONÇALVES, DELEGAÇÃO REGIONAL DA CULTURA DO 
ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação de Livros à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo 
André no ano de 2007 (mês de Agosto). ------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1-P.8/BMSA/2007 da Divisão Sócio Cultural ------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cento e cinquenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
Reunião. 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo 64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Circuitos especiais de transportes escolares – Ano lectivo 2007/2008.------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte, tipo zero três, do ano dois mil e sete, Secção de 
Aprovisionamento e Património------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Adjudicar os seguintes circuitos especiais de transportes escolares às 
entidades Indicadas, de acordo com as respectivas propostas:------------------------------------- 
Circuitos nº 1,2,3,4 e 5 aos Motoristas de Táxi de Santiago do Cacém pelo preço ao 
quilómetro de, respectivamente, 0,96€, 0,90€, 0,70€, 2€ e 0, 60€ com IVA incluído;--------- 
Circuitos nº 22, 24 e 25 ao Sr. Afonso da Silva Jesus da Luz pelo preço ao quilómetro de, 
respectivamente, 0,70€, 0,70€ e 0,70€ com IVA incluído; ----------------------------------------- 
Circuitos nº 17 e 18 ao Táxi Lucas Alves, Lda., pelo preço ao quilómetro de 0,40€ com 
IVA incluído;---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Circuitos nº 19, 20, 21 e 23 ao Sr. José António Ramos pelo preço ao quilómetro de 0,45€ 
com IVA incluído;---------------------------------------------------------------------------------------- 
Circuitos nº 11, 12, 13 (Proposta Variante), 14 e 16 ao Táxi Baltazar Unipessoal, Lda., 
pelo preço ao quilometro de 0,70€ com IVA incluído; --------------------------------------------- 
Circuitos nº 6, 7, 8 e 9 ao Táxis Gamito & Fonseca, Lda, pelo preço ao quilómetro de , 
respectivamente, 1€, 1,65€, 0,70€ e 0,80€ com IVA incluído; ------------------------------------ 
2. Não adjudicar o circuito especial nº 10 à entidade Táxis Bresquenses pelo facto de o 
preço apresentado ser extremamente elevado (2,50€); --------------------------------------------- 
3. Efectuar procedimento por consulta prévia, com vista à adjudicação do circuito especial 
nº 15, que ficou deserto e do circuito especial nº 10, não adjudicado no presente concurso.  
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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 na artº 90 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 Policia, eleitos do PS. ------------------------- 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos justificou o seu 
sentido de voto pelo facto de se tratar de um assunto que requeria alguma análise, o que não 
lhe foi possível, dado que não dispôs atempadamente dos documentos. ------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Manuel Mourão observou que de ano para ano os 
valores relativos aos transportes escolares vêm sendo inflacionados, pelo que, sugeriu que 
antes da preparação do plano para o próximo ano fosse feita uma análise da situação, de 
forma a se encontrarem alternativas.------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 29/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 cinquenta 
e cinco, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 30/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 cinquenta 
e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. -------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao Loteamento Municipal de S. Domingos. -------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal de S. Domingos. ------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 4/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a alteração ao Loteamento Municipal de S. Domingos, com a 
constituição de 17 novos lotes e eliminação dos anteriores lotes 1 e 3, que revertem para 
espaço do Domínio Público do Município, sendo os novos lotes constituídos através da 
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alteração ao lote 2 e ao lote 4 e parte do domínio público que será desanexada para o 
domínio privado do município. Os lotes destinar-se-ão a habitação, sendo permitidos nos 
lotes 10 e 15 o uso de comércio/serviços, para além do uso de habitação, conforme planta 
síntese e memória descritiva, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número cento e cinquenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
Reunião. 
2. Propor que a Assembleia Municipal aprove a desafectação da área de 1274,81 m2 do 
domínio público municipal para o domínio privado do Município, para criação dos lotes. 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 1, alínea a) do artigo 7º, do Dec. Lei 555/99, de 16 
de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/01, de 4 de Junho, as 
operações de loteamento promovidas pela autarquia local estão isentas de licenciamento, 
sendo a aprovação das mesmas da competência da Câmara Municipal, de acordo com a 
alínea a) do nº 3 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------------------- 
Durante período de discussão pública foram apresentadas algumas sugestões pela 
Cooperativa de Habitação e Construção económica Alegria do Povo, designadamente a 
introdução do uso de comércio/serviços para os lotes 10 e 15, que já se encontram 
contempladas nas plantas. ------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a alínea b) do nº 4 do artigo 53º da Lei 166/99, de 18 de Setembro, alterado 
pela Lei 5-A/2002, de 11.01.2002, cabe à Assembleia Municipal deliberar sobre a afectação 
ou desafectação de bens do domínio público municipal, nos termos e condições previstos na 
lei.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Moda Santiago – 2007------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO 1. da iniciativa referida em epigrafe, que decorreu dia 30 de 
Junho de 2007, destinada aos comerciantes da cidade de Santiago do Cacém e Vila Nova de 
Santo André, promovida pela Câmara Municipal, na qual participaram 20 estabelecimentos 
comerciais.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Do resultado da iniciativa: ------------------------------------------------------------------------- 
a) do ponto de vista de participação dos munícipes em geral, estima-se, de acordo com 
alguns indicadores cerca de 2000 presenças. --------------------------------------------------------- 
b) a nível empresarial os comerciantes participantes manifestaram opinião de agrado no 
GAE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: O Município de Santiago do Cacém promoveu a iniciativa Moda 
Santiago 2007 com o objectivo de dinamizar, motivar e valorizar o comércio local, 
tornando-o mais apelativo através da interacção entre a apresentação das colecções e o 
público alvo, contribuindo assim para o desenvolvimento económico da região. -------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acordo de Colaboração entre o Município de Santiago do Cacém e a 
Associação da Restauração e Similares de Portugal -------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Acordo de colaboração entre a Associação da Restauração e 
Similares de Portugal e o Município de Santiago do Cacém, nos termos do documento que é 
dado como reproduzido na presente acta com o número cento e cinquenta e oito, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pela Senhora Secretária Substituta da Reunião.------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. O presente acordo de colaboração visa proporcionar a todos os 
estabelecimento de Restauração e bebidas, as melhores condições de apoio ao exercício da 
sua actividade, contribuindo, assim, para a requalificação deste sector; ------------------------- 
2. Considerando que é urgente e imprescindível a sensibilização dos empresários deste 
sector para a necessidade de adquirirem e darem formação aos seus colaboradores, visando 
uma crescente qualidade e competitividade dos serviços prestados essencialmente, através 
de um sistema sustentado de parcerias estratégicas;------------------------------------------------- 
3. Considerando que é competência da Câmara Municipal Promover e cooperar com 
entidades Públicas e privadas, na realização de acções inerentes ao desenvolvimento 
económico do Município. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 vinte minutos. -------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, Maria da Conceição Pinela Pereira, Chefe de Secção na Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretária Substituta.------------------------------- 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

A Secretária Substituta da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 

 
 


