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ACTA NÚMERO QUARENTA E CINCO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE DE NOVEMBRO DE 
DOIS MIL E OITO------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte dias do mês de Novembro de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do Cacém 
e 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, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos Amador Raposo Polícia, 
Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador José Rosado. ---------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número quarenta e quatro da 
reunião anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade.-------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS ------------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificada a ausência do Senhor Vereador José 
Rosado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ----------------------------------- 
ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO ---------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que teve lugar, recentemente, uma reunião 
promovida pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo, com várias entidades ligadas 
àquele sector, sobre a estrutura do Turismo do Alentejo, acrescentando que tudo aponta 
para a alteração da posição do PS no Alentejo relativamente à constituição da mesma, com 
a integração de representantes de outras forças políticas, nomeadamente da CDU.-------------
- 
Mais referiu que com a alteração da visão monopartidária do PS, será o Turismo do 
Alentejo a ganhar. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------ORDEM DO DIA --------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezanove de 
Novembro do corrente ano, eram as seguintes: ------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.780.058,75 € (um milhão setecentos e oitenta mil, 
cinquenta e oito euros e setenta e cinco cêntimos) -------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 375.761,19 € (trezentos e setenta e cinco mil 
setecentos e sessenta e um euros e dezanove cêntimos) -------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ------------------------------------ 
ENTIDADE: GABINETE DE APOIO AOS DEPUTADOS DO PARTIDO 
COMUNISTA PORTUGUÊS NO PARLAMENTO EUROPEU----------------------------- 
ASSUNTO: Apoios à promoção do património cultural de Miróbriga --------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
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TOMAR CONHECIMENTO do teor da resposta à pergunta escrita efectuada à Comissão 
das Comunidades Europeias pela Deputada do PCP ao Parlamento Europeu, Ilda 
Figueiredo, relativamente aos “Apoios à promoção do património cultural de Miróbriga”. -- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre o ponto de 
situação relativo àquele Sítio, tendo o Senhor Presidente informado que, na sequência da 
visita da Senhora Secretária de Estado da Cultura, teve lugar a reunião de uma Comissão 
Técnica que a Câmara Municipal integrou, a fim de preparar uma Minuta de Protocolo entre 
o Município, a Direcção Regional de Educação e a Junta de Freguesia de Santiago do 
Cacém, no sentido da preservação e dinamização de Miróbriga.---------------------------------- 
Mais informou que será celebrado outro protocolo entre a Direcção Regional de Educação e 
a Associação Amigos de Miróbriga. ------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Oitava 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 oitava 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 duzentos e cinquenta e seis, 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Oitava 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 oitava 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 duzentos e cinquenta 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Oitava 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 oitava Alteração ao Orçamento de dois mil e oito, documento que 
é dado como reproduzido na presente acta, com o número duzentos e cinquenta e oito, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos Membros do 
Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Execução das Infraestruturas do Loteamento Apoiado de Vale de Água -- 
LOCALIZAÇÃO: Vale de Água --------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dezoito de dois mil e oito da Divisão de Obras 
Municipais de Equipamento ----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Plano de Trabalho, Mão-de-obra, Equipamentos e Cronograma 
Financeiro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do nº 1 do artº 222º do D.L. 59/99, de 02 de Março.---------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Projecto de arquitectura de interiores, dos edifícios de apoio ao Parque 
Urbano da Quinta do Chafariz, Santiago do Cacém. ------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número cento e catorze da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de vinte e seis de Setembro de dois mil e oito, Processo 19.2.2.F – 
93/2007 DOTP, Serviço de Projecto. ------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o projecto de arquitectura de interiores dos edifícios de apoio ao 
Parque Urbano da Quinta do Chafariz, Santiago do Cacém, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta, com o número duzentos e cinquenta e nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião, constituído por: projecto de interiores, rede de esgotos, 
rede de águas, sistema automático contra intrusão e incêndio, climatização (AVAC), 
infraestruturas telefónicas e eléctricas, cuja estimativa orçamental da obra cifra-se na ordem 
dos 44.666,29 € (quarenta e quatro mil seiscentos e sessenta e seis euros e vinte e nove 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64 número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 292/DEASS/SASETEGE/2008 de 13.11.2008. --- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação, livros e 
material escolar) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e crianças do Pré-Escolar 
constantes no documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número 
duzentos e sessenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. -------------------------------------- 
2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas as verbas para aquisição de livros e material 
escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes nas listagens anexas, 
a saber: Agrupamento de Cercal do Alentejo 425,00 €, Agrupamento de Santiago do Cacém 
112,50 € e Agrupamento de Santo André 512,50 €, sendo o valor total de 1.050,00 €. ------- 
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 quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Transferência de verbas para Associações Desportivas do Município ------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01/2007-3.3.1 com a Informação nº 149/2008 da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar os protocolos e a transferência de verbas para as Associações 
Desportivas do Município: ------------------------------------------------------------------------------ 
- Futebol Clube Alvaladense – 9.108,00 Euros ------------------------------------------------------ 
- Kotas Bike Team – 1.480,50 Euros ------------------------------------------------------------------ 
- Grupo Desportivo S. Francisco da Serra – 3.807,00 Euros--------------------------------------- 
- Grupo Desportivo da Repsol – 1.764,00 Euros ---------------------------------------------------- 
- Futebol Clube Ermidense – 16.728,30 Euros------------------------------------------------------- 
- Os Chaparros BTT Team – 2.718,00 Euros--------------------------------------------------------- 
- Centro Equestre de Santo André – 2.742,30 Euros ------------------------------------------------ 
- Clube Galp Energia – 2.745,00 Euros --------------------------------------------------------------- 
- Associação Litoral Aventura – 1.498,50 Euros----------------------------------------------------- 
- COALA – 4.284,00 Euros----------------------------------------------------------------------------- 
- Grupo Desportivo de Santa Cruz – 2.216,70 Euros------------------------------------------------ 
- Associação de Moradores de Aldeia dos Chãos – 3.080,70 Euros ------------------------------ 
- Clube de Ténis de Santo André – 3.367,80 Euros ------------------------------------------------- 
- Grupo Desportivo “Os Relvenses” – 774,90 Euros------------------------------------------------ 
- Sociedade Columbófila do Litoral Alentejano – 1.066,50 Euros -------------------------------- 
- União Sport Club – 31.392,00 Euros ---------------------------------------------------------------- 
- Hockey Club Santiago – 17.878,50 Euros.---------------------------------------------------------- 
- Clube de Patinagem Miróbriga – 1.390,50 Euros-------------------------------------------------- 
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- Estrela de Santo André – 19.062,00 Euros---------------------------------------------------------- 
- Núcleo de Árbitros Santiago do Cacém – 1.849,50 Euros --------------------------------------- 
- Sporting Futebol Clube Abelense – 2.533,50 Euros----------------------------------------------- 
- Grupo de Animação Cultural de S. Domingos – 751,50 Euros ---------------------------------- 
- Associação Costumes Tradições Equestres de Santiago do Cacém – 324.00 Euros ---------- 
- Associação Serra do Cercal Eventos e Aventura – 990,00 Euros-------------------------------- 
- Escola de Voo Santiago do Cacém – 1.120,50 Euros --------------------------------------------- 
- Juventude Atlético Clube – 24.483.60 Euros ------------------------------------------------------- 
- Os Barrigotos – 2.124.00 Euros ---------------------------------------------------------------------- 
- Sociedade Juventude Cercalense – 1.686,60 Euros------------------------------------------------ 
- Clube Recreativo de Brescos – 812,70 Euros ------------------------------------------------------ 
- Abcfoot – Escola de Futebol, Associação – 3.762,00 Euros ------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento para atribuição de apoios financeiros 
ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém, aprovado pela 
Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia Municipal em 23 de 
Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração dos presentes Protocolos que visam formalizar o 
apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para o desenvolvimento 
das suas actividades regulares.-------------------------------------------------------------------------- 
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos Clubes referentes ao período de 01 de Setembro de 
2007 a 31 de Agosto de 2008. -------------------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 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 três votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos 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: Festa do Desporto 2008 – Transferência de verba para Entidade 
Organizadora -------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 11/2008-31.1.1 da Divisão Sócio Cultural.---------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de verba no valor de 250.00 € (duzentos e cinquenta euros) 
para o Agrupamento Vertical das Escolas de Santiago do Cacém pela organização de 
actividades na Festa do Desporto/2008.--------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A organização de eventos no âmbito da Festa do desporto acarreta 
alguns custos às entidades organizadoras, que sem serem muito elevados na maioria dos 
casos implicam encargos dificilmente suportáveis.-------------------------------------------------- 
Assim, após a conclusão de cada edição da Festa do Desporto e apreciação dos eventos 
organizados, é atribuído às entidades organizadoras um simbólico apoio financeiro referente 
aos encargos com aqueles eventos, incluindo refeições; este apoio está igualmente previsto 
nos custos totais da Festa do Desporto. --------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
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ASSUNTO: Festa do Desporto 2008 – Transferência de verba para Entidades 
Organizadoras ------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 11/2008-31.1.1 com as informações nº 148/2002 e nº 
150/2008 da Divisão Sócio Cultural. ------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de verbas abaixo indicado às entidades organizadoras na Festa 
do Desporto / 2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 
- S.F.C. Abelense ..........................................................................2.695,00 Euros-------------- 
- Assoc. Mor. Aldeia dos Chãos .......................................................425,00 Euros ---------- 
- Abcfoot Escola de Futebol ..........................................................1.612,50 Euros ---------- 
- Assoc. Mor. Sonega ......................................................................140,00 Euros -------------- 
- Centro Equestre Santo André ........................................................685,00 Euros-------------- 
- Cercisiago .....................................................................................625,00 Euros -------------- 
- Os Chaparros ................................................................................582,50 Euros ---------- 
- Clube de Ténis Santo André ..........................................................500,00 Euros-------------- 
- Associação Litoral Aventura ..........................................................617,50 Euros ------------- 
- Estrela de Santo André ..................................................................150,00 Euros-------------- 
- F. C. Alvaladense ...........................................................................270,00 Euros ------------- 
- F.C Ermidense ............................................................................1.577,50 Euros------------ 
- Grupo Desportivo de S. Francisco da Serra ....................................712,50 Euros------------- 
- Hockey Clube de Santiago ..........................................................1.025,00 Euros ------------- 
- G. D. Leal Soneguense ...................................................................680,00 Euros ---------- 
- Clube Galp Energia ..........................................................................50,00 Euros ------------- 
- G.D. Os Relvenses ...........................................................................92,50 Euros ------------- 
- G.D.T Repsol Polímeros …….........................................................785,00 Euros------------- 
- Clube Patinagem Miróbriga ............................................................125,00 Euros------------- 
- Juventude Atlético Clube ...............................................................100,00 Euros ------------- 
- Soc. Juventude Cercalense .............................................................122,50 Euros ------------- 
- Os Kotas Bike Team ......................................................................237,50 Euros ---------- 
- Grupo Desportivo de Santa Cruz ...................................................665,00 Euros ---------- 
- Clube Desportivo de Brescos .........................................................710,00 Euros ------------- 
- União Sport Club ........................................................................1.470,00 Euros-------------- 
- Grupo de Animação Cultural S. Domingos .................................1.410,00 Euros------------- 
-V.F.C. Ermidense ...........................................................................800,00 Euros-------------- 
---------------------------------------------------------------______________________________ 
-------------------------------------------------------------------------18.865,00 Euros ------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A organização de eventos no âmbito da Festa do Desporto acarreta 
alguns custos às entidades organizadoras, que sem serem muito elevadas na maioria dos 
casos implicam encargos dificilmente suportáveis.-------------------------------------------------- 
Assim, após a conclusão de cada edição da Festa do Desporto e apreciação dos eventos 
organizados, é atribuído às entidades organizadoras um simbólico apoio financeiro referente 
aos encargos com aqueles eventos, incluindo refeições; este apoio está igualmente previsto 
nos custos totais da Festa do Desporto. --------------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Venda de Pinhas------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano Rio da Figueira, Cerro da Inês e Herdade do Canal. ----- 
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REFERÊNCIA: Processo número três, tipo zero quatro, do ano dois mil e oito, da Secção 
de Aprovisionamento e Património. ------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Proceder ao convite a diversas entidades, com vista à venda das pinhas, 
nas seguintes condições:--------------------------------------------------------------------------------- 
a) São constituídos dois lotes assim discriminados:------------------------------------------------- 
- Lote um – pinhas provenientes do Rio da Figueira e Cerro da Inês, ---------------------------- 
- Lote dois – pinhas provenientes da Herdade do Canal. ------------------------------------------- 
b) Cada proposta poderá conter apenas um lote dos dois lotes devendo o mesmo ser 
claramente expresso na proposta, ---------------------------------------------------------------------- 
c) As pinhas são vendidas na árvore, cabendo ao adjudicatário todos os encargos com a sua 
colheita, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) As propostas deverão ser apresentadas até as 16,00 horas do dia anterior ao da sua 
abertura,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
e) A quantidade total estimada é de 6.000 pinhas.--------------------------------------------------- 
2. O valor base para apresentação de propostas é de 350,00 €, para o lote um, e de 200,00 €, 
para o lote dois. Aos valores de adjudicação acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. ---------- 
3. Efectuar a abertura das propostas na reunião da Câmara Municipal do dia 11 de 
Dezembro de 2008, pelas dez horas, e que esta se reserve o direito de não aceitar qualquer 
das propostas, caso o preço ou as condições apresentadas não satisfaçam os interesses do 
Município, abrindo então, licitação verbal entre os concorrentes presentes, tendo por base a 
proposta mais elevada que tenha sido apresentada.-------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo do previsto na alínea c) do nº 1 do artigo 64º 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 35/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 duzentos e sessenta e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ----------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: LICÍNIO DE OLIVEIRA NEGRÃO --------------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao loteamento n.º 43001/2001, em nome de 
IGAPHE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento da Estrada ao Redor, Lote 50 – Vila Nova de Santo André. 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 43001/2001 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Sessão de Administração Urbanística e requerimento n.º 5583 de 06/11/2008 
em nome de Licínio de Oliveira Negrão -------------------------------------------------------------- 

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor ao loteamento do IGAPHE, lote 50 uma 
vez que a variação da área de construção não ultrapassa 3% e não implica aumento do 
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número de fogos ou alteração dos parâmetros urbanísticos constantes de Plano Municipal 
de Ordenamento do Território. ------------------------------------------------------------------------- 
Esta alteração de pormenor irá permitir as seguintes áreas: ---------------------------------------- 
Piso Térreo:...............................................................................380,10 m2 x 3% = 11,40 m2. 
Piso Elevado:..............................................................................190,10 m2 x 3% = 5,70 m2. 
Anexo:..............................................................................................36 m2 x 3% = 1,08 m2. 
Máximo permitido pela alteração de pormenor (3%)---(11,40 m2 + 5,70 m2 + 1,08 m2) = 
18,18 m2.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99 de 16.12, com 
a nova redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 04.09 “as alterações à licença de loteamento, 
com ou sem variação do número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de 
implantação e de construção até 3% desde que não impliquem aumento do número de 
fogos, alteração de parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de Plano Municipal de 
Ordenamento do Território, são aprovados por simples deliberação da Câmara Municipal, 
com dispensa de quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais 
e regulamentares aplicáveis”. --------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ARTESTÁVEL, LDA ---------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao loteamento n.º 40007/1998, em nome de 
Sociedade de Construções Monte Verde, Lda ---------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento de Vale Matanças, Lote 26 – Santiago do Cacém------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40007/1998 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística e requerimento n.º 4551 de 11/09/2008 
em nome de Artestável, Lda.---------------------------------------------------------------------------- 

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor a levar a efeito pela empresa Artestável, 
Lda ao Loteamento de Vale Matanças, lote 26, em Santiago do Cacém, que se traduz na 
alteração do polígono, de forma a permitir as seguintes áreas máximas de 
implantação/construção aprovadas em loteamento: ------------------------------------------------- 
Área de Implantação:..............................................................170,00 m2 x 3% = 175,10 m2.  
Área de Construção (piso 1 + 2):.............................................270,00 m2 x 3% = 278,10 m2. 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99 de 16.12, com 
a nova redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 04.09 e atendendo à natureza da alteração e 
porque não estão em causa quaisquer variações aos parâmetros urbanísticos do loteamento, 
à luz do principio da desburocratização e da eficiência (art.º 10 do CPA), poderá o pedido 
decorrer nos termos do n.º 8 do Artigo 27.º do RJUE, segundo o qual “as alterações à 
licença de loteamento, com ou sem variação do número de lotes, que se traduzam na 
variação das áreas de implantação e de construção até 3% desde que não impliquem 
aumento do número de fogos, alteração de parâmetros urbanísticos ou utilizações 
constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território, são aprovados por simples 
deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, sem 
prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis”.---------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM. ----------------------------------- 
ASSUNTO: Lote n.º 4 da Zona da Actividades Mistas ----------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 41/1997 do Serviço de Património. ------------------------------- 
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APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1º - Revogar a deliberação camarária de 23 de Outubro do corrente ano, 
devido a erro material. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2º - Accionar a Cláusula de Reserva de Propriedade prevista na Cláusula Sexta do 
documento complementar anexo à escritura de compra e venda lavrada em 10 de Abril de 
1997, celebrada com a empresa Hidromecanelectrica – Sociedade de Equipamentos 
Hidráulicos e Electromecânicos, Limitada., relativa à venda do lote n.º 4, sito na Zona de 
Actividades Mistas, em Santiago do Cacém, pelo montante de 7 821,15€ (sete mil 
oitocentos e vinte e um euros e quinze cêntimos).--------------------------------------------------- 
3º - O Município procederá ao reembolso do valor do lote, pago pelo adquirente, deduzido 
de 30%, que perfaz o valor de 5 474,81 € (cinco mil quatrocentos e setenta e quatro euros e 
oitenta e um cêntimos), conforme disposto no n.º 1 do Artigo 10º do Regulamento de 
Venda de Terrenos na Zona de Actividades Mistas de Santiago do Cacém.--------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 – A empresa Hidromecanelectrica – Sociedade de Equipamentos 
Hidráulicos e Electromecânicos, Limitada, não agiu em conformidade com o disposto na 
alínea a) do artigo 7º do Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de Actividades Mistas 
de Santiago do Cacém em vigor na área do Município de Santiago do Cacém, no que 
respeita ao início da construção no prazo de 12 meses e conclusão da obra dentro de 36 
meses após a realização do auto de cedência. -------------------------------------------------------- 
2 - De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 5º do mencionado regulamento, a venda de 
terrenos é feita com reserva de propriedade a favor do Município até cumprimento por parte 
do adquirente, do pagamento integral e da conclusão da obra nos prazos previstos. ----------- 
3- De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
4 - De acordo com o artigo 148º do C. P. A., 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 revogação do acto. ------------------------------ 
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 quinze minutos. ------------------------------------------- ---------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ---------------------------------------------------- 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal  
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
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