
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-09-18                                                                                           1 de 11 

ACTA NÚMERO TRINTA E SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZOITO DE SETEMBRO DE 
DOIS MIL E OITO------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezoito 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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------- ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------- 
DIFICULDADES NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS IMPOSTAS PELAS LEIS 
NACIONAIS. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Arsénio Godinho, o qual referiu estar 
presente como dirigente de uma pequena empresa de projecto sita na cidade de Santiago do 
Cacém. Mais acrescentou que cada vez é mais difícil para quem faz projectos cumprir as 
regras impostas pelas Leis Nacionais. ----------------------------------------------------------------- 
O Senhor Arsénio Godinho deu como exemplo as casas já existentes onde foram feitas 
algumas alterações e que não foram licenciadas, quando se pretende proceder à sua 
legalização deparam-se com a exigência de projectos térmicos e acústicos. Salientou que 
estas situações ocorrem normalmente em casas antigas que mudaram de proprietário, e que 
a aplicação das regras impostas pela legislação obriga os proprietários a fazerem obras que 
por vezes não são suportáveis financeiramente. Pelo que, vem solicitar à Câmara Municipal 
que nos casos em que é solicitada a legalização de moradias já existentes se pudesse 
prescindir dos projectos térmicos e acústicos, uma vez que é difícil fazer os projectos e as 
obras, pois as casas estão construídas e muitas vezes habitadas. ---------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu concordar com o Senhor Arsénio Godinho, pois 
considera que o legislador trata as legalizações como se fossem obras novas o que cria uma 
serie de dificuldades. Mais referiu que esta situação terá de ser vista com os técnicos da 
DGU e o Gabinete Jurídico da Câmara Municipal.-------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu concordar com o exposto e que a Câmara Municipal irá 
analisar esta situação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROT ALENTEJO------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que, no dia quinze do mês em curso, o Senhor Vereador 
Álvaro Beijinha esteve em representação da Câmara Municipal numa reunião, em Évora, 
para discussão do relatório da Comissão Mista de Coordenação que emitiu parecer sobre o 
PROT Alentejo. Acrescentou que, na primeira em que esteve presente, foi um dos quinze a 
votar contra o relatório, havendo trinta e sete votos a favor. Contudo, devido à falta de 
quórum o parecer não foi aprovado, tendo na altura sido agendada uma nova reunião para a 
votação do referido documento. ----------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que a posição da Câmara Municipal é votar contra o PROT, por 
considerar que este não é um Plano que traga benefícios para a região. Mais referiu que o 
próprio parecer tem cento e sessenta e três pontos profundamente críticos ao PROT, no 
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entanto, conclui com um parecer favorável, desde que sejam tidas em conta as 
recomendações. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que este PROT não vai permitir a construção em espaço rural e fora dos 
perímetros urbanos, o que irá provocar um problema grave de ordenamento do território. -- 
Outra questão tem a ver com o número de camas turísticas previstas naquele documento 
que seria para o Litoral Alentejano de uma cama turística por cada habitante. Matéria que, 
no seu entender, deve ser o PDM a definir e não o PROT.----------------------------------------- 
Acrescentou ainda que PROT tem uma série de imposições sobre as Câmaras Municipais, 
quando este deveria ser um Plano para vincular o Poder Central. -------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que a segunda reunião, na qual esteve presente, 
a qual durou cerca de cinco horas, se destinava apenas à votação do relatório, no entanto, e 
após alguma discussão, procedeu-se à sua votação, cujo resultado foi de quarenta e oito 
votos a favor e vinte e oito contra. Contudo, segundo o regulamento interno de 
funcionamento da Comissão, para que haja reunião têm de estar presentes, no mínimo, 1/3 
do membros e as votações terão de ser por maioria de 2/3. --------------------------------------- 
Mais referiu que em relação ao quórum não houve qualquer dúvida, o que suscitou duvidas 
foi a votação, tendo o Senhor Presidente da Comissão referido que após análise do 
regulamento se verificou que havia sido feita uma interpretação errada, que não era 
necessária uma maioria qualificada de 2/3, mas sim para poder deliberar teriam de estar 
presentes 2/3 dos membros.----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que apesar da contestação de alguns dos 
participantes ficou decidido que se aceitaria a votação, no entanto, seria pedido um parecer 
Jurídico e segundo o parecer será validada ou não a votação. ------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que gostaria de saber quais os passos 
seguintes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que após a provação do parecer, o qual é obrigatório, segue-se a 
discussão pública, num período a definir. Em sede de discussão pública poderão surgir 
alterações que irão ser vertidas na versão final, a qual, posteriormente, irá a Conselho de 
Ministros para aprovação, a fim de entrar em vigor, dentro do prazo legal. --------------------- 
Mais referiu que se percebe uma tentativa de aceleração da aprovação do PROT, a qual se 
deve ao facto de haver PDM´s que estão para aprovar, os quais serão condicionados por 
aquele Plano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu que é sempre complicado conciliar interesses 
Nacionais, Regionais e Locais, e a juntar a isso há estratégias e condicionantes técnicas e 
políticas. Pelo que, considerou que se deveria encontrar forma de ir ao encontro dos 
interesses das populações e que a postura das entidades Nacionais e Regionais deverá ter 
em conta as diferentes realidade das várias zonas. -------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que, se não fosse a questão politica ou 
partidária, os municípios teriam votado todos contra este PROT.--------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO COM O SENHOR MINISTRO DO AMBIENTE -------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que, no dia dezasseis do mês em curso, participou em duas 
reuniões sobre águas e esgotos. A primeira reunião teve lugar, no período da manhã, com o 
Senhor Ministro do Ambiente, Nunes Correia, na qual esteve presente com o Senhor Vice-
Presidente da Câmara de Odemira em representação da AMLA, estiveram também 
presentes representantes da AMBAAL, da AMDE, da AMECAL, e um representante da 
Empresa Águas de Portugal. ---------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que esta reunião teve como objectivo definir, após o chumbo da candidatura 
Intermunicipal por Bruxelas, uma terceira via que não seria a Intermunicipal nem a 
Multimunicipal. Acrescentou que esta reunião com o Senhor Ministro teve também como 
objectivo informar que os municípios estão disponíveis para se entenderem com a Empresa 
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Águas de Portugal num sistema que será plurimunicipal, em que os Municípios ou a 
Empresa Águas de Portugal podem ter a maioria do capital, desde que haja um acordo 
firmado em contrato relativo à própria candidatura e à exploração e gestão do sistema. ----- 
Mais referiu que foi dito ao Senhor Ministro que os municípios pretendem partilhar as 
competências com o Estado Português e que no caso de privatização da Empresa Águas de 
Portugal, deve ficar instituído o direito de preferência. --------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu ainda que, na parte da tarde, teve lugar a segunda reunião, na 
sede da Empresa Águas de Portugal, com um carácter mais técnico sobre questões que se 
prendem com a candidatura. ---------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que se está a tentar encontrar uma situação 
híbrida, para tentar agradar aos Municípios e á Empresa Águas de Portugal, questionando 
sobre a forma como irá funcionar esse sistema misto. ---------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que é desejo dos Municípios que este assunto seja resolvido o 
mais breve possível, acrescentando que este sistema plurimunicipal, é inédito em Portugal, 
e que Bruxelas não coloca qualquer entrave ao mesmo, desde que esteja garantido na 
legislação nacional.--------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que é necessário haver uma Associação que aglutine os vinte e cinco 
municípios e será essa Associação que irá avançar com a sociedade de parceria com a 
empresa Águas de Portugal.----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LANÇAMENTO PÚBLICO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DAS 
FABRICAS DA REPSOL ----------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que, no dia dezassete do mês em curso, participou, a convite 
da REPSOL, no lançamento público das obras de ampliação e renovação das fabricas da 
REPSOL em Sines, onde esteve presente o Senhor Primeiro Ministro e o Senhor Ministro 
da Economia entre outras entidades.------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que a REPSOL é a empresa com mais trabalhadores residentes no Concelho de 
Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABERTURA DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE SANTIAGO DO CACÉM ---- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou para quando está prevista a abertura da 
Escola EBI de Santiago do Cacém, pois considera preocupante o facto dos alunos ainda não 
terem aulas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que, hoje, dia dezoito, estão a decorrer reuniões com os pais 
e os alunos e no dia vinte e dois de Setembro as aulas irão ter início. ---------------------------- 
Mais referiu que é de salientar o trabalho e esforço dos membros do conselho Executivo 
que não tiveram férias para que as aulas iniciassem no próximo dia vinte e dois. -------------- 
Referiu ainda que já tentou falar com o Senhor Director Regional de Educação sobre este 
assunto mas ainda não conseguiu.---------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu que o Conselho Executivo está a receber os 
pais e alunos para visitarem a nova escola. ----------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PAX RALLY – SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que o Pax Rally, foi pouco divulgado pela 
organização, e ficou aquém das expectativas que foram criadas aos Municípios por onde 
passou o Rally. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu que gostaria de saber se o Município de Santiago do Cacém já tem 
conhecimento, no caso do rally para o ano se voltar a realizar em Portugal, se este passará 
novamente por Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que o Pax Rally foi uma grande iniciativa e que lhe foi 
garantido pela organização que no próximo ano irá haver Rally e que este irá a Marrocos. -- 
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Em relação à divulgação foi assumido pela organização que não foi a mais eficaz.------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
- ALENSADO – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO SADO, CRL - Isenção do pagamento 
de Taxas referentes à emissão do alvará de licença para construção de unidade de secagem 
de cereais.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezassete de 
Setembro do corrente ano, eram as seguintes:-------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.332.714,67 € (um milhão trezentos e trinta e dois mil 
setecentos e catorze euros e sessenta e sete cêntimos). --------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 377.735,69 € (trezentos e setenta e sete mil 
setecentos e trinta e cinco euros e sessenta e nove cêntimos). ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: --------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: ER 261-5 – Ligação ao IC 33/IP8 ---------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do teor do ofício enviado ao Senhor Secretário de Estado 
Adjunto das Obras Públicas e das Comunicações relativamente ao assunto em epígrafe.----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Derrama/ano de 2009 ------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: a) Que seja lançada a Derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC), a cobrar no ano de 
2009, que corresponda à proporção do rendimento gerado na área geográfica do Município, 
com vista ao reforço da capacidade financeira. ------------------------------------------------------ 
b) Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos da alínea f) 
do nº 2 do artigo53, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos da alínea b) do artigo 10 e do nº 1 e 2 do artigo 14 da Lei 
nº 2/2007, de 15 de Janeiro e da alínea a) do nº 6 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 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: Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) ----------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar as seguintes taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (I.M.I) a 
incidir sobre o valor patrimonial tributário, a vigorar em 2009:----------------------------------- 
- Para prédios urbanos – 0,7% -------------------------------------------------------------------------- 
- Para prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI – 0,4%. ----------------------------------- 
2. Que a presente proposta, seja submetida à Assembleia Municipal, nos termos do nº 2 
alínea f) do artº 53 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 
11 de Janeiro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com as alíneas b) e c) do nº 1 do artº 112º do Código do 
Imposto Municipal sobre Imóveis publicado em anexo ao Decreto Lei nº 287/2003, de 12 
de Novembro e o disposto na alínea a) do nº 6 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Participação Variável no IRS – Fixação da Percentagem. --------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo zero dois da Divisão de Administração Geral e Financeira. ------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Definir para o ano de 2009 a taxa de 5% para a participação no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição territorial do Município. --------------  
2. Que a presente proposta seja submetida à Assembleia Municipal.----------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com os nº s 1 e 2 do artigo 20 da Lei nº 2/2007, de 15 de 
Janeiro e o disposto na alínea h) do nº 2 do artigo 53 e na alínea a) do nº 6 do artigo 64 da 
Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 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. -------------- 
Uma abstenção, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. ----------------------- 
Dois votos contra dos Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUSTIFICAÇÃO DE VOTO: Pelos Senhores Vereadores do PS foi apresentada a 
seguinte Justificação de voto: “Votamos contra, por considerar que deveria haver aqui um 
sinal nem que fosse na redução de 0,5% do imposto, pois era uma possibilidade do 
Município diminuir os nossos impostos.” ------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Candidatura ao Regulamento Especifico Política de Cidades – Parcerias 
para a Regeneração Urbana -------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número trinta e cinco do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património/Divisão de Ordenamento do Território.------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar os projectos: --------------------------------------------------------------- 
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- Passeio das Romeirinhas e Central Eléctrica – Arquitectura, arranjos exteriores, 
iluminação, estabilidade, águas e esgotos, pluviais, rede eléctrica e telecomunicações;------- 
- Rua Condes de Avillez – Arranjos exteriores, rede eléctrica e rede de telecomunicações; -- 
- Praça Conde do Bracial – Arranjos exteriores, rede eléctrica e rede de telecomunicações; - 
- Tapada do Palácio dos Condes de Avillez – Arranjos exteriores, iluminação, rede de rega, 
águas e esgotos, pluviais.-------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar a memória descritiva da operação Renovar a História – Valorizar o Centro 
Histórico de Santiago do Cacém, a candidatar, em resposta ao aviso de abertura nº 2 do 
regulamento Especifico Política de Cidades – Parcerias para a Regeneração Urbana, 
integrado no Eixo 2 – Desenvolvimento Urbano, do InAlentejo, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número cento e noventa e seis, ficando arquivado 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. ------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Aprovar a forma de execução das componentes da operação de acordo com a Memória 
Descritiva e no cumprimento do Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. --------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Nos termos da alínea q) do número 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, com a nova redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------- 
2. Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro. ---------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO Nº 1119 DO 
CERCAL DO ALENTEJO --------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para financiamento de construção de base para a 
nova sede -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo da Divisão Sócio-Cultural---------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba para o CNE – Agrupamento nº 1119 do Cercal do 
Alentejo no valor de 3.586,80 € (três mil quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta 
cêntimos) para comparticipar na construção da base da nova sede.------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta a necessidade desta intervenção para montagem do 
pré-fabricado que irá servir de sede ao CNE – Agrupamento nº 1119 do Cercal do Alentejo;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DO CERCAL 
DO ALENTEJO----------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ----- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo doze, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de Protecção 
Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 11.054,31 € (onze mil 
cinquenta e quatro euros e trinta e um cêntimos), referente ao custo de seguro de viatura da 
Associação dos Bombeiros Voluntários de Cercal do Alentejo.----------------------------------- 
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FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros de 
viaturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Refeitórios Escolares geridos pelas Associações de Pais das EB 1/J.I.’s  Nº 
1, Nº 2 e Nº 3 de Vila Nova  de Santo André – Transferência de Verbas para 
Funcionamento: Ano Lectivo 2008/2009. ---------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSr. 23.1.2/2. 3 da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE/08 ----------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Transferir para as Associações de Pais das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico/Jardim de Infância Nº 1,  Nº 2 e Nº 3 de Santo André as  seguintes verbas destinadas 
a comparticipar o pagamento das suas funcionárias que asseguram o funcionamento dos 
respectivos Refeitórios Escolares, nos valores totais anuais de: 28.457,04 € (vinte e oito 
mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros e quatro cêntimos), 24.285,60 € (vinte e quatro 
mil, duzentos e oitenta e cinco euros e sessenta cêntimos) e 28.457,04 € (vinte e oito mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete euros e quatro cêntimos) respectivamente. --------------------- 
2. A verba em causa abrange o período de Setembro de 2008 a Agosto de 2009 e deverá ser 
mensalmente transferida para a conta bancária de cada uma das três Associações de Pais - 
Nº 1, Nº  2 e Nº 3, sendo os seguintes os valores mensais a transferir: 2.371, 42 € (dois mil, 
trezentos e setenta e um euros e quarenta e dois cêntimos), 2.023,80 € (dois mil e vinte e 
três euros e oitenta cêntimos) e 2.371,42 € (dois mil, trezentos e setenta e um euros e 
quarenta e dois cêntimos) respectivamente. ---------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: alínea b) do n.º 3 do artigo 19.º da Lei Nº 159/99, de 14 de Setembro, 
alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e o artigo 7º do Decreto-Lei Nº 399-A/84, de 28 de Dezembro 
e Deliberação de Câmara em reunião de 2005/11/24 que aprovou o principio a ter em conta 
na determinação da base de cálculo da atribuição da verba para funcionamento às três 
Associações de Pais de Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------- 
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, e duas abstenções, dos Senhores Vereadores, 
Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS”. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO ------------ 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação nº 033/SAC/DSC com o Processo 11/SAC/DSC/2008 – 
15.A.1 da Divisão Sócio Cultural. --------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.100,00€ (cinco mil e cem euros) para a 
Associação Juvenil Amigos do Gato, Sendo: -------------------------------------------------------- 
a) 4.200,00 € (quatro mil e duzentos euros) como forma de apoio ao regular funcionamento 
da associação; --------------------------------------------------------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-09-18                                                                                           8 de 11 

b) 900,00 € (novecentos euros) para apoio à edição da Revista CENA´S. ----------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 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: Acção Social Escolar – 2008/2009 - 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/2008, informação nº 220/DEASS/SASETEGE/2008 de 10/09/2008. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aplicar aos alunos do 1º Ciclo e Pré-Escolar os princípios enunciados no 
Despacho nº 20956/2008 de 11 de Agosto de 2008. ------------------------------------------------ 
2. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e aquisição de livros 
e/ou material escolar) aos alunos das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e noventa e sete, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
3. Transferir para os Agrupamentos de Escolas do Município as verbas para aquisição de 
livros e/ou material escolar, destinados aos alunos carenciados - escalão A e B, constantes 
nas listagens anexas, a saber: Agrupamento de Alvalade 2.325,00 €; Agrupamento de 
Cercal do Alentejo 562,00 €; Agrupamento de Santiago do Cacém 3.150,00 €; 
Agrupamento de Santo André 1087,50 €, sendo o valor total de 7.125,00 €. ------------------- 
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; -------------------------- 
• Despacho nº 20956/2008 de 11 de Agosto de 2008.----------------------------------------------- 
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: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 26/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 oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FRANCISCO ANTÓNIO ZORRINHO. ----------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao loteamento a levar a efeito por Francisco António 
Zorrinho, sobre o lote 1 do Loteamento Municipal da Cova do Gato. ---------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lote 1 – Loteamento Municipal da Cova do Gato – Abela. --------------- 
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REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 16/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento, a levar a efeito por Francisco António 
Zorrinho sobre o lote 1 do Loteamento Municipal da Cova do Gato, freguesia de Abela, 
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 
519/20010307 e inscrito na Matriz Predial urbana sob o artigo 1194º da freguesia de Abela. 
A alteração consiste na modificação do polígono de implantação e na alteração das áreas de 
implantação e de construção do lote nº 1, conforme planta síntese e memória descritiva, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e noventa e 
nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 232,20 € (Duzentos e 
trinta e dois euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------ 
Aprovar o pagamento de Compensações Urbanísticas no valor de 76,64 € (setenta e seis 
euros e sessenta e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 3 do artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, para efeitos de pronúncia, a maioria dos proprietários dos lotes constantes do 
Loteamento, não tendo havido qualquer oposição por parte dos mesmos.----------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA “ALEGRIA DO 
POVO” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao loteamento a levar a efeito pela Cooperativa de 
Habitação e Construção Económica Alegria do Povo”.----------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Quarteirão do Anfiteatro – Alvalade. --------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 25/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento nº 25/2008 a levar a efeito pela 
Cooperativa de Habitação e Construção Económica “Alegria do Povo” sobre os prédios 
descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 
651/19930201, 652/19930201, 653/19930201, 654/19930201, 655/19930201, 
656/19930201, 657/19930201, 658/19930201, 659/19930201, 660/19930201, 
661/19930201 da respectiva freguesia.---------------------------------------------------------------- 
A alteração consiste em retirar a imposição da disposição das habitações em banda 
conforme consta no regulamento, mantendo-se as mesmas áreas e parâmetros urbanísticos.- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 3 do artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, está 
dispensado a notificação dos proprietários para efeitos de pronúncia, uma vez que os lotes 
existentes no loteamento ainda são da posse da Cooperativa de Habitação e Construção 
Económica “Alegria do Povo”.------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Declaração de Interesse Público dos Parques Empresariais do Município 
de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Parques Empresariais do Município de Santiago do Cacém ----------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Que seja declarado o Interesse Público de todos os parques empresariais 
do Município; --------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Aprovar a venda ou a cedência em direito de superfície, por acordo directo, dos lotes 
existentes nos parques empresariais do Município, conforme regulamento em vigor na área 
do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Submeter à Assembleia Municipal, para declaração do Interesse Público. ------------------- 
FUNDAMENTOS: De Facto: A adequada e eficaz gestão dos parques empresariais do 
Município depende, para além das normas regulamentares aplicáveis, da declaração do 
Interesse Público das instalações destinadas a actividades económicas ali implantadas. ------ 
De Direito: O artigo 5 nº 2 e 3 e artigo 29 nº 1 alínea a) da Lei dos Solos. --------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ALENSADO – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO SADO, CRL ---------- 
ASSUNTO: Isenção do pagamento de Taxas referentes à emissão do alvará de licença 
para construção de unidade de secagem de cereais. --------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de construção nº 137/2008 da Divisão de Gestão Urbanística---- 
E requerimento nº 4477 de 08.09.2008 da Firma Alensado – Cooperativa Agrícola do Sado 
CRL--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a isenção do pagamento de Taxas para emissão do alvará de licença 
de construção no valor de 304,35 € (trezentos e quatro euros e trinta e cinco cêntimos). ----- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 4º do Regulamento Municipal de Taxas está 
prevista a isenção do pagamento das taxas às entidades públicas ou privadas que beneficiem 
do regime de isenção previsto em preceito legal. ---------------------------------------------------- 
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 onze horas. -------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------------------- 
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