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RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

(30 de Novembro de 2006 a 25 de Janeiro de 2007)
Ordem do Dia

30 de Novembro
Associação Nacional de Municí-

pios Portugueses - Comemorações
dos 30 Anos de Poder Local Demo-
crático

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor da circular remetida 
pela Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses relativamente 
às Comemorações dos 30 Anos do 
Poder Local Democrático no próximo 
dia 12 de Dezembro de 2006.

Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses - Reunião do 
Conselho Geral da ANMP

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da Resolução aprovada por 
unanimidade em reunião do Conse-
lho Geral da ANMP realizada dia 17 
de Novembro de 2006, sobre a revi-
são do regime financeiro das Autar-
quias Locais e do Orçamento de 
Estado para 2007 e sobre o Quadro 
de Referência Estratégica Nacional 
(QREN) 2007-2013.

Empreitada de execução do Audi-
tório do Parque de Feiras e Exposi-
ções de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a prorrogação legal de 79 
dias e a prorrogação adicional a 
título gracioso de 60 dias, bem 
como o Plano de Trabalhos e Plano 
de Pagamentos.

Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Santiago do Cacém
- Transferência de verba para 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de uma verba 

-
trocentos e vinte e seis euros e trinta 
e oito cêntimos), para pagamento de 
seguros de viaturas. 

Refeitórios Escolares Geridos 
pelas Associações de Pais de Vila 
Nova de Santo André – Transferên-
cia de Verbas para Funcionamento: 
Ano Lectivo 2006/2007

A Câmara Municipal deliberou 
transferir para as Associações de 
Pais das Escolas do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico/Jardim de Infância 
n.º 1, n.º 2 e n.º 3 de Santo André 
as seguintes verbas destinadas a 
comparticipar o pagamento das 
suas funcionárias que asseguram 
o funcionamento dos respectivos 
refeitórios escolares, nos valo-

-
tivamente.

A verba em causa abrange o perí-
odo de Setembro de 2006 a Agosto 
de 2007 e deverá ser mensalmente 
depositada na conta bancária de 
cada uma das três Associações 
de Pais - nº 1, nº  2 e nº 3, sendo 
os seguintes os valores mensais 

Acção Social Escolar – 
2006/2007

A Câmara Municipal deliberou atri-
buir a comparticipação para aquisi-
ção de livros e/ou material escolar 
aos alunos e crianças dos Jardins 
de Infância e Escolas do 1º Ciclo 
do Ensino Básico, constante das 
listagens anexas ao processo, e de 
acordo com os escalões atribuídos.

E transferir para os Agrupamentos 
de Escolas as verbas para aquisição 
de livros e/ou material escolar, des-
tinados aos alunos acima referidos, 

cento e vinte euros).

Transferência de 50.000 Euros 
para a AMAGRA

A Câmara Municipal delibe-
rou aprovar a transferência de 

a AMAGRA – Associação de Muni-
cípios Alentejanos para a Gestão 
Regional do Ambiente relativo à 
imputação ao Município de Santiago 
do Cacém de parte das subvenções 
correspondentes ao ano de 2005 
pela exploração do Sub-Sistema de 
Recicláveis.

O Sub-Sistema de Recicláveis 
(Sub-Recicl) é, no seu período de 
carência, altamente deficitário eco-
nomicamente pois os valores auferi-
dos pela venda dos materiais separa-
dos e pelos valores de contrapartida 
não são suficientes para o equilíbrio 
financeiro do Sistema. Desta forma 

foi apontado pelo estudo econó-
mico/financeiro da Pocalentejo e 
aprovado em conselho directivo da 
AMAGRA de 29 de Março de 2006 
um esquema de subvenções para 
colmatar os défices até ao ano cru-
zeiro.

Lote nº 6 ZAM de Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação de Câmara 
de 10-10-2006, no que respeita ao 
ponto 1º da “proposta”, nomeada-
mente, substituir (...) “Sun Polls” por 
“Ivone Margarida Moreira Pimenta 
Castro Jones”.

A pedido da requerente e de acordo 
com o Regulamento de Venda de 
Terrenos em Regime de Propriedade 
Plena em vigor na área do Município, 
aprovado pela Câmara Municipal em 
reunião ordinária de 02/10/87 e pela 
Assembleia Municipal na sessão 
ordinária de 23/10/87.

III Campo Internacional de Tra-
balho Forúm Unesco – Projecto de 
Inventariação e Recuperação do 
Património – Revogação de delibe-
ração

A Câmara Municipal deliberou 
revogar a deliberação de quinze de 
Dezembro de dois mil e cinco, que 
aprovou a realização de III Campo de 
Internacional de Trabalho em 2006.

ADL – Associação de Desenvolvi-

www.cm-santiago-do-cacem.pt
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mento do Litoral Alentejano - Alte-
ração de uso do Lote 11 da ZAM de 
Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação da Câmara 
Municipal de 14.09.2006, no sen-
tido de também ser admitido o uso 
do lote 11 para Comércio e Serviços 
mantendo-se os restantes lotes inal-
terados.

Trata-se de um erro material na 
expressão da vontade do órgão 
administrativo que quando manifes-
tado pode ser rectificado a todo o 
tempo nos termos do artº 148º do 
CPA.

Aprovação da alteração ao Lote-
amento – Ermidas-Sado

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação da Câmara 
Municipal de 23.11.2006, no sentido 
de rectificar o prazo de conclusão 
das obras de urbanização de 6 anos 
para 6 meses.

Trata-se de um erro material na 
expressão da vontade do órgão 
administrativo que quando manifes-
tado pode ser rectificado a todo o 
tempo nos termos do artº 148º do 
CPA.

07 de Dezembro 
Câmara Municipal de Santiago 

do Cacém - Reunião Extraordinária 
da Câmara Municipal

A Câmara Municipal deliberou 
convocar uma reunião extraordinária 
da Câmara Municipal para o dia onze 
de Dezembro de dois mil e seis, com 
início às dezanove horas, a ter lugar 
nos Paços do Concelho, e com um 
ponto único na Ordem do Dia: Gran-
des Opções do Plano e Orçamento 
para dois mil e sete.

Comissões de Saúde de Santo 
André, Cercal do Alentejo e Ermi-
das e Pré Comissões de Utentes 
de Santiago do Cacém e Alvalade 
- Petição à Assembleia da Repú-
blica sobre Cuidados de Saúde Pri-
mários no concelho de Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da Petição promovida pelas 
Comissões de Saúde de Santo André, 
Cercal do Alentejo e Ermidas e Pré 
Comissões de Utentes de Santiago 
do Cacém e Alvalade, reivindicando 
mais médicos e melhores cuidados 
de saúde primários no Concelho de 

Santiago do Cacém e manifestando 
total oposição ao encerramento do 
Serviço de Atendimento a Doentes 
Urgentes.

A referida petição contém seis 
mil quatrocentas e oitenta e quatro 
assinaturas e foi remetida para o Sr. 
Presidente da Assembleia da Repú-
blica, Sr. Presidente da Administra-
ção Regional de Saúde de Setúbal, 
Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém, Senhor Pre-
sidente da Assembleia Municipal de 
Santiago do Cacém e Sr. Presidente 
da Junta de Freguesia de Santiago 
do Cacém.

STAL – Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração 
Local - Sistema Intermunicipal de 
Abastecimento de Água I Fase

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor do ofício remetido 
pelo Sindicato Nacional dos Traba-
lhadores da Administração Local ao 
Senhor Rory Mc Kenna - Chefe de 
Unidade da Direcção Geral da Polí-
tica Regional da Comissão Europeia, 
relativamente ao assunto em epí-
grafe.

AMAGRA – Associação de Muni-
cípios Alentejanos para a Gestão 
Regional do Ambiente - Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 
2007

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do documento das Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 
o ano de dois mil e sete da Associa-
ção de Municípios Alentejanos para a 
Gestão Regional do Ambiente, o qual 
foi aprovado pelo Conselho Directivo 
em dezasseis de Outubro de dois mil 
e seis e pela Assembleia Intermuni-
cipal em vinte e um de Novembro de 
dois mil e seis.

Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Santiago do Cacém, 
a Repsol Polímeros YPF e várias 
entidades do Concelho

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a minuta de Protocolo de Colabo-
ração a estabelecer entre o Município 
de Santiago do Cacém e a empresa 
Repsol Polímeros YPF na qual esta 
atribui apoio financeiro no valor de 

E aprovar a minuta de Protocolo 
de Colaboração a estabelecer entre 
o Município de Santiago do Cacém, 
a empresa Repsol Polímeros YPF, o 
União Sport Club, o Juventude Atlé-

tico Clube e a Quadricultura, relativo 
a um apoio monetário para o desen-
volvimento das suas actividades, de 
acordo com os fins que cada uma 
delas prossegue.

A Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém desenvolve acções de 
procura de apoios directos ou indi-
rectos às entidades e instituições 
que demonstrem realizar actividades 
relevantes na área das estruturas e 
actividades culturais e desportivas.

Tendo em atenção estes objec-
tivos, a Câmara Municipal de San-
tiago do Cacém procura cultivar um 
relacionamento entre as empresas 
que exercem a sua actividade na 
Zona Económica de Santiago do 
Cacém e a comunidade em geral, de 
modo a gerar-se um clima de enten-
dimento, confiança e cooperação 
promovendo uma saudável inserção 
dessas empresas no espaço físico e 
social de Santiago do Cacém, tendo 
sempre em linha de conta o reco-
nhecimento institucional e social 
pela qualidade do ambiente no muni-
cípio.

A Câmara Municipal de Santiago 
do Cacém tem desenvolvido um con-
junto significativo de apoios financei-
ros e logísticos a dezenas de associa-
ções de carácter cultural, desportivo, 
social e humanitário.

A empresa Repsol YPF representa 
um papel fundamental na região, a 
nível económico, social e ambien-
tal, e com reflexos muito significa-
tivos no Município de Santiago do 
Cacém.

Contrato de Comodato – Lojas 
no Parque Central – Resolução de 
Contrato

A Câmara Municipal deliberou 
resolver o contrato de comodato 
celebrado em 27 de Junho de 2002, 
com a Oficina Alzulej – Artesanato, 
Lda., por incumprimento do como-
datário.

E que as lojas sejam desocupadas 
de todos os haveres que se encon-
tram nas mesmas, devendo ser guar-
dados os que sejam susceptíveis de 
utilização ou aproveitamento.

Associação de Bombeiros Volun-
tários do Cercal do Alentejo - 
Transferência de verba relativa ao 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de uma 

mil quatrocentos e noventa e cinco 

euros e trinta e um cêntimos), refe-
rente ao custo de seguros de viatu-
ras da Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Cercal do Alentejo.

Empreitada de execução das 
infra-estruturas do Loteamento 
Municipal das Ademas – Santa 
Cruz

A Câmara Municipal deliberou não 
aprovar a suspensão dos trabalhos 
pelo período solicitado pela Empresa 
Soprocil, em conformidade com o 
Auto constante no processo.

E aprovar que seja concedida uma 
prorrogação de prazo de 2 dias úteis, 
correspondente ao período em que 
efectivamente ocorreu a suspensão, 
dado terem sido suspensos os tra-
balhos no dia 16 e na tarde do dia 20 
de Outubro, devido à ocorrência de 
chuvas fortes.

Foi recepcionado na Câmara 
Municipal em 13 de Novembro um 
ofício da Empresa Soprocil, que 
solicitava o apuramento dos factos 
resultantes do caso de força maior 
(chuvas anormais para a época do 
ano), solicitando para o período de 
15 de Outubro a 2 de Novembro a 
suspensão dos trabalhos.

Festa de Natal da Educação Pré 
- Escolar / 2006

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do programa para a Festa 
de Natal da Educação Pré – Escolar 
2006, das lembranças para oferecer 
às crianças dos 0 aos 2 anos, do pré - 
escolar e do 1º ciclo do ensino básico, 
bem como do valor previsto para a ini-

mil duzentos e oitenta e sete euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), acres-
cido de IVA, à taxa legal em vigor.

Tem sido prática desta Câmara 
Municipal a oferta de um espectá-
culo às crianças da Educação Pré-
Escolar oficial e particular do Municí-
pio de Santiago do Cacém na Época 
de Natal.

Grupo Desportivo e Recreativo 
de S. Francisco da Serra - Transfe-
rência de verba

A Câmara Municipal deliberou a 
transferência de verba no valor de 

para o Grupo Desportivo e Recrea-
tivo de S. Francisco da Serra.

O apoio atribuído aos clubes é um 
importante contributo para o desen-
volvimento da sua dinâmica despor-
tiva.
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Esta verba destina-se a apoiar o 
clube na primeira fase do projecto 
de iluminação do campo de futebol, 
a qual irá ser implantada em metade 
do recinto.

Concertos de Natal e Ano Novo 
– Programa

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do programa dos concertos 
de Natal e Ano Novo.

Assinalar a quadra festiva que 
se comemora proporcionando aos 
munícipes a possibilidade de usu-
fruir de espectáculos nas diversas 
freguesias do nosso concelho.

Valorizar o trabalho de grupos 
corais e bandas filarmónicas através 
da realização de espectáculos diver-
sos.

Grupo Coral Galp Energia - Con-
certos de Natal e Ano Novo 2006
– Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a
setecentos euros) para o Coral Galp 
Energia destinada a apoiar a realiza-
ção dos Concertos de Natal 2006.

Prorrogação do prazo para con-
clusão das obras de urbanização 
do Loteamento n.º 14/2005, com 
aditamento aprovado em 10 de 
Maio de 2006, sito em Av.ª 1.º de 
Maio, Av.ª Norte, Rua Engenheiro 
Costa Serrão e Rua D. Manuel I 
– Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a prorrogação do prazo para 
conclusão das obras de infra-estru-
turas por mais 5 (cinco) meses.

Alteração à ZAM Sul de Santiago 
do Cacém

No sentido de dar resposta à soli-
citação efectuada pelas munícipes 
Ana Rita Lopes e Outras, propõe-se 
a constituição de um novo lote (nº 
15), no Loteamento Municipal da 
Zona de Actividades Mistas – Zona 
Sul em Santiago do Cacém, com a 
área de 715 m², constituído através 
da diminuição da área inicialmente 
integrada no domínio público do 
município, que passa de 7.854 m2

para 7.139 m2.
O referido terreno encontra-se 

abrangido pelo Alvará de Loteamento 
nº 11/94 de 25 de Outubro e está 
descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o nº 01762/10396 da 
freguesia de Santiago do Cacém.

A alteração ao referido Lotea-

mento, agora proposta, respeita o 
disposto no Plano de Urbanização 
da cidade de Santiago do Cacém.

A Câmara Municipal deliberou 
propor que o processo seja sub-
metido à apreciação da Assembleia 
Municipal, visto o lote ser criado 
através da diminuição do espaço 
público do município.

11 de Dezembro
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Grandes Opções do Plano e Orça-
mento/Dois Mil e Sete

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar as Grandes Opções do 
Plano e Orçamento/Dois Mil e Sete, 
documentos previsionais definidos 
no ponto 2.3. do Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais, 
publicado em anexo ao Decreto-Lei 
nº. 54-A/99, de 22 de Fevereiro.

E submeter à apreciação e vota-
ção da Assembleia Municipal.

14 de Dezembro 
Associação Nacional de Municí-

pios Portugueses - Finanças Locais 
em 2007

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor da informação 
remetida pela Associação Nacional 
de Municípios Portugueses, relati-
vamente ao ponto de situação das 
Finanças Locais em 2007, face à 
evolução das Propostas de Lei de 
Finanças Locais e do Orçamento de 
Estado para 2007.

Associação Nacional de Municí-
pios Portugueses - Intempéries

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor do ofício enviado pela 
Associação Nacional de Municípios ao 
Ministro de Estado e da Administração 
Interna relativamente ao assunto em 
epígrafe.

Relatório dos danos das intem-
péries no Concelho de Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do relatório que contém a 
descrição dos danos decorrentes das 
intempéries de três e quatro de Novem-
bro de dois mil e seis no Concelho de 
Santiago do Cacém, nomeadamente, 
nas Freguesias de Abela, Alvalade, 
Ermidas Sado, São Domingos, Cercal 
do Alentejo e Vale de Água.

Festa do Desporto 2006 – Trans-
ferência de verba para entidades 
organizadoras

A Câmara Municipal deliberou a 
transferência de verbas abaixo indi-
cado às entidades organizadoras na 
Festa do Desporto/2006.

a) EB. 2,3 Frei André da Veiga - 

b) Junta de Freguesia de Alvalade 

c) Junta de Freguesia de Santa 

e cinco euros)
A organização de eventos no 

âmbito da Festa do Desporto acarreta 
alguns custos às entidades organiza-
doras, que sem serem muito eleva-
dos na maioria dos casos implicam 
encargos dificilmente suportáveis.

Assim, após a conclusão de 
cada edição da Festa do Desporto 
e apreciação dos eventos organi-
zados, é atribuído às entidades 
organizadoras um simbólico apoio 
financeiro referente aos encargos 
com aqueles eventos, incluindo 
refeições; este apoio está igual-
mente previsto nos custos totais 
da Festa do Desporto, aprovado 
em reunião de Câmara.

Acção Social Escolar – 
2006/2007

A Câmara Municipal deliberou 
considerar um aluno da EB1/Jardim 
Infância nº3 de Santo André caren-
ciado escalão A e atribuir a respec-
tiva comparticipação para alimenta-
ção e aquisição de livros e/ou mate-
rial escolar.

Atribuir os escalões e respectivas 
comparticipações para 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.

E transferir para os Agrupamentos 
de Escolas as verbas para aquisição 
de livros e/ou material escolar, des-
tinados aos alunos acima referidos, 

setenta euros).

Transmissão do Lote n.º 25, do 
Loteamento Municipal de Relvas 
Verdes

A Câmara Municipal deliberou 
autorizar o Senhor Joaquim Manuel 
da Rocha Pinto Lemos, a transmitir 
o direito de superfície sobre o lote 
nº 25 do Loteamento Municipal de 
Relvas Verdes, descrito na Conser-

vatória do Registo Predial sob a ficha 
n.º 01075/060691, da freguesia de 
Santiago do Cacém, para o Senhor 
Luís Miguel Sousa Fernandes.

FAME – Fundo de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento que foi celebrado no dia 
20/11/2006 o protocolo financeiro 
e de cooperação relativamente ao 
FAME, no qual estiveram várias enti-
dades, nomeadamente empresários 
locais, associações de empresários, 
representantes de juntas de fregue-
sia e outras instituições.

Foi também apresentada pelo 
IAPMEI o programa FINICIA – Finan-
ciamento no arranque de empresas.

O Município de Santiago do Cacém 
promoveu a iniciativa FAME com o 
objectivo de dinamizar e desenvolver 
a actividade económica no Concelho 
de Santiago do Cacém.

Concurso público para atribui-
ção de 13 lotes em Alvalade / lista 
classificativa definitiva

Na sequência da Deliberação de 
Câmara de 14/09/2006, que apro-
vou a Lista Classificativa Provisória, 
para atribuição de 13 lotes através 
do Concurso Público em Alvalade 
e decorrido o prazo que os muníci-
pes dispunham para se pronuncia-
rem em sede de audiência prévia, a 
Câmara Municipal deliberou propor 
a aprovação da Lista Classificativa 
Definitiva.

Lista Definitiva para Atribuição de 
13 Lotes na Freguesia de Alvalade

1º - Ângela Sofia da Conceição 
Rodrigues / Virgílio José Sobral Fer-
nandes Lança;

2º - Nuno Henrique Rodrigues 
Belga / Cátia Isabel Guerreiro da 
Silva;

3º- José Agostinho de Jesus Freire 
/ Maria Madalena Guerreiro da Silva 
Freira;

4º - Helena Rute Lima Carraça 
/ João Carlos Teixeira de Brito 
Mendes;

5º - Jorge Manuel de Jesus 
Rafael;

6º - José Fernando Ganço Matias / 
Ana Margarida Dias Baltazar;

7º - José Hilário Garcia Belo Vale-
riano / Mónica Alexandra Nunes 
Madruga;

8º - Isabel Maria Marques Dolo-
res.

21 de Dezembro 
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Associação Portuguesa dos Limi-
tados da Voz

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do documento remetido 
pela Associação Portuguesa dos 
Limitados da Voz a desejar um Santo 
e Feliz Natal e um Novo Ano repleto 
das maiores prosperidades.

Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda - Cheias na Freguesia de 
Abela

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor do requerimento 
apresentado no Parlamento pelos 
Deputados do Grupo Parlamentar do 
Bloco de Esquerda, Mariana Aiveca e 
Fernando Rosas, referente ao assunto 
em epígrafe.

Enquadramento paisagístico e 
infra-estruturas no Loteamento 
Municipal da Carapinha em San-
tiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a prorrogação legal de 30 
dias e a prorrogação adicional a 
título gracioso de 30 dias.

E aprovar o Plano de Trabalhos e o 
Plano de Pagamentos.

No decorrer dos trabalhos veri-
ficou-se em obra a existência de 
um problema relacionado com o 
licenciamento de uma garagem 
a qual a existir implicaria uma 
alteração dos arranjos exteriores 
nessa zona (MS2), desta forma 
essa zona da obra não teve o 
andamento normal enquanto não 
foi esclarecida a situação. De refe-
rir que o serviço a efectuar nessa 
zona pouco implicava com as res-
tantes actividades que poderiam e 
deveriam ter tido um desenvolvi-
mento mais célere.

Projecto de aquisição / produção 
de Cartografia Digital – transferên-
cia de verba para a AMLA

A Câmara Municipal deliberou 
transferir uma verba no valor de 

e trinta e cinco euros e sessenta e 
oito cêntimos) para a Associação de 
Municípios do Litoral Alentejano.

Dado a importância relativa à 
comparticipação do Município no 
projecto em epigrafe, o qual com-
preende uma cobertura total do ter-
ritório da Associação nas escalas 
1:10.000, áreas rurais, e 1:2.000 
áreas urbanas.

Contrato de Concessão da Explo-

ração de Actividade Similar de 
Hotelaria – Restaurante e Bar na 
Torre da Água do Cerro da Inês 
– Resolução de Contrato

A Câmara Municipal deliberou 
resolver o contrato de concessão 
celebrado entre o Município de 
Santiago do Cacém e Machados & 
Cristina, Lda., por escritura de 13-
04-2000, por incumprimento das 
cláusulas 3.2 e 4.5, do Documento 
Complementar da referida escritura.

E proceder às diligências que forem 
necessárias, incluindo judiciais para 
cobrar a Machados & Cristina, Lda, 

atraso desde Janeiro de 2003 até 
Dezembro de 2006), acrescido dos 
respectivos juros de mora.

E notificar o concessionário nos 
termos e para os efeitos do artigo 
436º do Código Civil.

Transportes Escolares
2006/2007: Ajuste no Circuito 
Especial nº6

A Câmara Municipal deliberou que 
no circuito especial nº 6 – Cravadi-
nha Nova – Monte da Muda – Vale 
Seco – Aldeia dos Chãos e volta, 
seja efectuado o reajuste para 53,8 
Km/dia, passando a ser o seu custo 

do ano lectivo 2006/2007, pelo facto 
de duas alunas utentes deste circuito 
terem pedido transferência para 
outro estabelecimento de ensino 
(EB1 de Vale de Água).

Dado o atendimento efectuado à 
encarregada de educação das alunas 
a informar da mudança de residência 
para Vale de Éguas; o ofício do Agru-
pamento de Escolas de Alvalade a 
informar que as alunas nunca foram 
transportadas pelos Motoristas de 
Táxi de Santiago do Cacém para fre-
quentarem a EB1 Aldeia dos Chãos e 
carta enviada a esta Câmara Munici-
pal pelos Senhores Taxistas de San-
tiago do Cacém a propor a alteração 
à quilometragem.

Transportes Escolares 2006/2007 
– Pedido de transporte escolar para 
um aluno a frequentar o Centro de 
Formação de Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
incluir um aluno, a título excep-
cional, no circuito especial nº21, 
assegurado pelo Sr. Afonso da Silva 
Jesus da Luz, desde que o seu horá-
rio escolar seja compatível com os 
horários escolares dos restantes 
alunos utentes deste circuito espe-

cial, de modo a que a sua inclusão 
não acarrete qualquer alteração à 
quilometragem efectuada.

Apesar do aluno em causa não 
ter direito à oferta do serviço de 
transporte escolar nos termos do 
Decreto-Lei nº 299/84 de 5 de 
Setembro, importa, no entanto refe-
rir que esta Câmara Municipal tem 
assegurado, desde há vários anos 
e a título excepcional, o transporte 
escolar na modalidade de circuito 
especial de alguns alunos que fre-
quentam o ensino profissional, tendo 
em conta que as suas inclusões não 
acarretaram qualquer custo a esta 
Autarquia.

E a existência de lotação na viatura 
que efectua este circuito especial.

Proposta de regulamento para 
atribuição de apoios financeiros ao 
Movimento Associativo Desportivo

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém 
de 10.10.2006, sobre o assunto em 
epígrafe, nos seguintes pontos:

a) Proposta de Regulamento de 
atribuição de apoios financeiros.

- Capitulo II; artº 3º; número 1; 
alínea f) passa a ter a seguinte 
redacção:

“Relatório de contas do exercício 
anterior”.

- No artº 3º é introduzida a alínea 
g), com a seguinte redacção:

“Acta da Assembleia-geral da 
Associação a aprovar os documen-
tos referidos na alíneas e) e f)”.

- O número 5 do artº 3º é retirado.
- Capitulo III; artº 12º; a designa-

ção em epígrafe passa a ser:
“Outras Actividades Desportivas”
b) Proposta de tabela de taxas 

para atribuição de apoio financeiro 
ao Movimento Associativo Despor-
tivo do Município.

- O título “Actividades desportivas” 
referente ao artº 12º do regulamento 
passa a ser:”Outras actividades des-
portivas”.

c) Minuta de protocolo a estabe-
lecer com as colectividades despor-
tivas do Município de Santiago do 
Cacém.

- A Cláusula Primeira passa a ter a 
seguinte redacção:

“O primeiro Outorgante presta ao 
Segundo Outorgante o apoio finan-
ceiro de __ euros (__) a ser atribu-
ído em __ prestações, por ano, no 
valor de ___euros (___)”.

É inserida uma nova cláusula 

que será designada como cláusula 
Segunda, que terá a seguinte redac-
ção “O primeiro outorgante apoiará 
tecnicamente as entidades desporti-
vas e a realização das suas iniciati-
vas de acordo com a sua disponibi-
lidade”.

- O número 3 da Cláusula Quarta 
passa a ter a seguinte redacção:

“Manter em actividades as modali-
dades existentes no clube e mencio-
nadas na Cláusula Terceira”.

E submeter o regulamento com as 
alterações constantes no ponto (1), 
à Assembleia Municipal.

É importante regulamentar a atri-
buição de subsídios correntes às 
entidades desportivas do Município.

E incentivar a prática desportiva da 
população através de apoios finan-
ceiros às entidades que promovem 
essas actividades.

Sporting Futebol Clube Abelense
- Transferência de verba

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de verba de 

na realização de obras na Sede do 
Clube.

Este apoio visa proporcionar ao 
clube melhores condições de funcio-
namento, contribuindo assim para 
uma melhoria quer quantitativa quer 
qualitativa da sua dinâmica despor-
tiva junto da população.

Juventude Atlético Clube - Trans-
ferência de verba

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de verba de 

para apoio no pagamento das des-
pesas referentes à participação no 
Torneio Ibérico.

Os apoios financeiros pontuais 
assumem uma colaboração impor-
tante por parte da Câmara Municipal 
de Santiago do Cacém, no sentido 
de apoiar os clubes na sua activi-
dade desportiva regular.

União Sport Club - Transferência
de verba para o União Sport Club

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de verba de 

-
tos e cinquenta euros) para o União 
Sport Club.

A verba agora atribuída será tida 
em conta em termos de protocolo a 
celebrar futuramente.

Tendo o protocolo com o União 
Sport Club cessado em Julho de 
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2006 e a não celebração de novo 
protocolo à actual data.

O apoio financeiro atribuído às 
entidades desportivas do Concelho, 
constitui um importante suporte para 
o desenvolvimento e consolidação 
das suas actividades, proporcio-
nando aos munícipes uma ocupação 
saudável e activa nos seus tempos 
livres.

Sociedade Harmonia - Concertos
de Natal e Ano Novo 2006

A Câmara Municipal deliberou 

(mil e setecentos euros) para a 
Sociedade Harmonia destinada ao 
Coral Harmonia para apoiar a reali-
zação dos Concertos de Natal 2006.

Venda de Pinhas do Parque 
Urbano do Rio da Figueira, Cerro 
da Inês e Herdade do Canal, em 
Santiago do Cacém

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder à consulta às entidades referi-
das na informação número duzentos 
e cinquenta e quatro da D.S.U., nas 
seguintes condições:

a) Serão 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 dos lotes ou os dois 
lotes, devendo o mesmo ser clara-
mente expresso na proposta.

c) As pinhas são vendidas na 
árvore, cabendo ao adjudicatá-
rio todos os encargos com a sua 
colheita.

d) As propostas deverão ser apre-
sentadas até às 12 horas do dia 
anterior ao da abertura.

e) Quantidade total estimada 
– 6.000 pinhas.

dois. Aos valores da licitação será 
acrescido IVA à taxa legal em vigor.

E efectuar a abertura das propos-
tas na reunião da Câmara Municipal 
do dia dezoito de Janeiro do ano de 
dois mil e sete, pelas onze horas, 
e que esta se reserve o direito de 
não aceitar qualquer das propos-
tas, caso o preço ou as condições 
apresentadas não satisfaçam os 
interesses do Município, abrindo 
licitação verbal entre os concorren-

tes presentes, tendo por base a pro-
posta mais elevada que tenha sido 
apresentada.

Desmantelamento de veículos 
em fim de vida VFV

A Câmara Municipal deliberou 
garantir a disponibilidade de uma 
área de 2864 m2, correspondente 
aos lotes 11 e 12 da Expansão IV da 
ZIL de Vila Nova de Santo André, em 
condições a acordar posteriormente, 
com a empresa Recilitoral, Lda.

A empresa Recilitoral, Lda dedica 
a sua actividades à reciclagem e tra-
tamento de sucatas, provenientes de 
veículos em fim de vida (VFV) e de 
outros equipamentos domésticos ou 
industriais.

O principal objectivo da empresa 
Recilitoral é o de construir um centro 
de recepção e desmantelamento de 
veículos em fim de vida, tal como, 
descrito no Decreto – Lei 196/2003, 
de 23 de Agosto de 2003.

O desmantelamento de VFV é rea-
lizado nos centros de desmantela-
mento devidamente licenciados para 
o efeito, sendo a entidade emissora 
de licenças a empresa Valorcar, por 
delegação do instituto de resíduos.

A empresa Recilitoral para exercer 
a actividade terá de obter o licencia-
mento junto da Valorcar, que para o 
efeito o negócio terá de ser instalado 
em área com as infra-estruturas 
adequadas.

Por forma a viabilizar o negócio, 
o município poderá garantir desde 
já a disponibilidade dos respectivos 
lotes, em condições a acordar pos-
teriormente.

Utilização da música de António 
Chaínho, no sistema de chamada 
em espera da central de aten-
dimento telefónico dos serviços 
municipais

Na senda do reconhecimento 
público à figura do grande intérprete 
e compositor António Chaínho, a 
Câmara Municipal deliberou propor 
que se lhe enderece o convite para 
que autorize, a título gracioso, a uti-
lização da sua música no sistema de 
chamada em espera da central de 
atendimento telefónico dos serviços 
municipais, cabendo a ele a selec-
ção das composições a utilizar, bem 
como o estabelecimento dos crité-
rios dessa utilização.

Caso haja assentimento por parte 
de António Chaínho, a utilização 
referida no ponto anterior deverá 

iniciar-se no mais breve espaço de 
tempo.

A história do relacionamento entre 
o município de Santiago do Cacém e 
António Chaínho, mestre da guitarra 
portuguesa, natural deste concelho, 
escreve-se por várias vias, como há 
bem poucos dias se comprovou, e 
tem sido marcada por grande proxi-
midade, que atinge o seu expoente 
máximo com a criação da Escola de 
Guitarra Portuguesa.

Esta proposta surge como um 
modesto contributo para a divulga-
ção do património musical de Mestre 
António Chainho, com que a Câmara 
Municipal pretende sobretudo mani-
festar publicamente o apreço e o 
respeito por este ilustre munícipe 
que tanto tem projectado nacional e 
internacionalmente o nome do Muni-
cípio.

04 de Janeiro
Associação Nacional de Muni-

cípios Portugueses – Reestrutura-
ção dos Centros de Saúde/Encer-
ramento dos SAP/Nova Rede de 
Urgências

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor do parecer emitido 
pela Associação Nacional de Muni-
cípios Portugueses sobre o Relatório 
da Comissão Técnica de Apoio ao 
Processo de Requalificação da Rede 
de Urgência Geral, o qual foi apro-
vado em reunião do Conselho Direc-
tivo no passado dia 28 de Novembro 
de 2006.

Constituição de Fundo de 
Maneio

A Câmara Municipal deliberou apro-
var para o ano de 2007, ao abrigo do 
ponto 2.3.4.3 do POCAL (Plano Ofi-
cial de Contabilidade das Autarquias 
Locais) aprovado pelo Decreto Lei nº 
54-A/99, de 22 de Fevereiro, a consti-
tuição de um Fundo de Maneio dotado 
de um valor de 3.500 Euros de acordo 
com o Regulamento de Constituição 
e Regularização do Fundo de Maneio 
aprovado na reunião de Câmara de 8 
de Janeiro de 2003.

Tendo em conta o nº 3 da Cláusula 
segunda do Regulamento, nomear 
para tesoureiro do Fundo o Chefe de 
Secção Sr. Octávio José Palminha 
Gonçalves, e tesoureiro substituto 
a Técnica Superior Principal Srª Drª 
Maria Helena Gonçalves Gamito Sil-
vestre Lourenço.

Editorial Minerva, Rute Isabel 
Ramos Montes, Ana Margarida 
Silva Inácio, Maria Manuela Rocha 
Fazenda, Maria Leonor Simões, 
Vânia Capelo, Maria Guilhermina de 
Jesus Grangeia - Doação de livros 
à Biblioteca Municipal Manuel José 
“do Tojal” – Santo André no ano de 
2006 (mês de Novembro)

A Câmara Municipal deliberou 
aceitar e agradecer aos doadores 
acima mencionados os livros ofere-
cidos à Biblioteca Municipal.

Discussão pública do Lotea-
mento nº 40004/2000 em nome de 
Ana Lúcia Oliveira P. dos Santos 
Mateus e Mário Joaquim Guerrinha 
Raposo

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a abertura da discussão pública 
do loteamento n.º 40004/2000, 
Espadanal de Cima – Cercal do Alen-
tejo, prédio descrito na Conservató-
ria do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o n.º 00489/290688, 
inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo 28º, S e inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 1113º 
da freguesia de Cercal do Alentejo, o 
qual prevê a constituição de 10 lotes 
para habitação unifamiliar.

E publicitar a mesma através de aviso a 
publicar no Diário da República e comu-
nicação social, por um período de 8 dias 
para anúncio e 15 dias para discussão 
pública, estando o mesmo disponível 
na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) 
nos Paços do Município e na Junta de 
Freguesia de Cercal do Alentejo.

Aprovação da alteração de lotea-
mento do Arneiro Novo – Aldeia de 
Santo André

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a alteração de loteamento 
titulado pelo alvará nº 1/2006, sito 
em Arneiro Novo – Santo André, 
prédios descritos na Conservatória 
do registo Predial de Santiago do 
Cacém sob os nºs 03939/20060630, 
03940/2006063, 03941/20060630, 
03942/2006063, 03943/20060630, 
03944/2006063, 03944/20060630, 
03945/2006063, 03946/20060630, 
que consiste na alteração dos 
polígonos de implantação de todos 
os anexos e alteração dos polígonos 
de implantação das habitações dos 
lotes 2, 3, 4, 6, 7 e 8.

Alteração de pormenor ao Lotea-
mento Municipal da Zona IV – San-
tiago do Cacém
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A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a alteração de 3% da área 
do anexo do Lote 4 do Loteamento 
Municipal da Zona IV uma vez que 
a área de construção não ultrapassa 
3% e não implica o aumento do 
número de fogos ou alteração dos 
parâmetros urbanísticos constantes 
de Plano Municipal de Ordenamento 
do Território.

Esta alteração da qual resulta 
um acréscimo na área de 1,97 m2,
consiste na alteração da forma do 
anexo, que era previsto ser de ¾ de 
círculo e um quadrado e passará a 
ter a forma rectangular.

Região de Turismo de Setúbal 
– Costa Azul - Plano de Actividades 
e Orçamento para 2007

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do Plano de Actividades e 
Orçamento para 2007 aprovado pela 
Comissão Execução e Comissão 
Regional da Costa Azul, Região de 
Turismo de Setúbal.

Aprovação da Actualização do 
Factor FC da Taxa Municipal de 
Urbanização para 2007 e da res-
pectiva Tabela Prática da Aplica-
ção

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a actualização do factor de 
correcção (Fc) da Taxa Municipal de 
Urbanização para o ano de 2007 que 
passa a ser Fc (2007) = 1.288 e 
tabela prática de aplicação.

Actualização do Factor de cor-
recção Fc do Regulamento de 
Compensações Urbanísticas

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a actualização do factor de 
correcção (Fc) do Regulamento de 
Compensações Urbanísticas para 
o ano de 2007, que passa a ser Fc 
(2007) = 1.243.

11 de Janeiro
Núcleo de Exposições, Gestão e 

Desenvolvimento do Litoral Alente-
jano - Santiagro 2007

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor da circular remetida 
pela NEGDAL a informar que a San-
tiagro 2007 terá lugar de 31 de Maio 
a 03 de Junho de 2007.

Empreitada de Execução das 
Infraestruturas do Loteamento 

Municipal das Ademas – Santa 
Cruz

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar os trabalhos a mais e de 
substituição, os novos preços, 
bem como a elaboração do respec-
tivo contrato adicional no valor de 

duzentos e dezasseis euros e qua-
renta e seis cêntimos).

E aprovar os trabalhos a menos no 

e cinco mil setecentos e dois euros e 
cinquenta e três cêntimos).

Durante a execução dos trabalhos 
verificaram-se algumas situações, 
em que, por razões imprevisíveis, 
houve a necessidade de efectuar 
alterações ao projecto, ou se cons-
tatou a existência de erros de projec-
tos, que conduziram a trabalhos a 
mais, de substituição e a menos.

Resolução do contrato de conces-
são do direito à exploração do Bar 
da Biblioteca Municipal “Manuel 
José do Tojal”

A Câmara Municipal deliberou 
resolver, por acordo, o contrato de 
concessão do direito à exploração do 
Bar” da Biblioteca Municipal Manuel 
José do Tojal, celebrado com a Srª 
Maria do Rosário Vaz Nogueira do 
Ó Guerreiro, em 22 de Agosto de 
2005.

E que a resolução do contrato 
tenha efeitos a partir do dia 1 de 
Fevereiro de 2007.

De acordo com o solicitado pela 
concessionária, e as razões nas 
quais se consubstancia o pedido 
efectuado.

De acordo com o parecer dos Ser-
viços Jurídicos do Município.

Adjudicação do direito à explora-
ção do Bar da Biblioteca Municipal 
“Manuel José do Tojal”

A Câmara Municipal deliberou 
efectuar procedimento por hasta 
pública para adjudicação do direito 
à exploração do “Bar” da Biblioteca 
Municipal de Santo André.

E aprovar as condições da hasta 
pública e o Caderno de Encargos da 
exploração do Bar.

E efectuar a hasta pública na reu-
nião da Câmara Municipal do dia 1 de 
Fevereiro de 2007, pela 10,30 horas.

Tendo em consideração que foi 
resolvido o contrato celebrado com 

a actual concessionária, com efeitos 
a partir do dia 1 de Fevereiro do cor-
rente ano.

Centro de Educação Pré - Escolar 
de Vale de Água – Transferência de 
Verbas para pagamento de horas 
de limpeza 2006/2007

A Câmara Municipal deliberou 
transferir para o Agrupamento de 
Alvalade as verbas mensais desti-
nadas a comparticipar o pagamento 
de seis horas diárias de limpeza nas 
instalações do Centro de Educação 
Pré – Escolar de Vale de Água, pelo 
período de dez meses repartido da 
seguinte forma:

-Outubro a Dezembro de 2006 - 

-Janeiro a Julho de 2007 - 

O valor total a cabimentar é de 

dezoito euros e oitenta cêntimos).

Transportes Escolares 2006/2007 
– Anulação do Circuito Especial nº 
19

A Câmara Municipal deliberou 
anular o circuito especial nº 19 com 
o percurso Charnequinhas – Espada-
nal de Cima – Chaparral – Cercal do 
Alentejo – Volta, numa distância total 
de 34 Km (8,5 Km x 4 viagens), pelo 
facto de que criança que deu origem 
à criação deste circuito continuar a 
frequentar a Educação Pré – Esco-
lar, a qual não está contemplada no 
diploma que regulamenta a oferta 
do serviço de transporte escolar aos 
alunos dos ensinos básico e secun-
dário.

Transportes Escolares 2006/2007 
– Ajuste no Circuito Especial nº1 e 
proposta de inclusão de mais duas 
alunas da EB1 das Relvas Verdes

A Câmara Municipal deliberou que 
seja efectuado a partir de 2006.09.26 
inclusive, o reajuste ao Circuito Espe-
cial nº1 com o percurso Santiago do 
Cacém – Ponte Cacém – Relvas Verdes 
– Vale Rainha – Santiago do Cacém e 
volta, apresentado pelos Motoristas de 
Táxi de Santiago do Cacém, passando 

quatro euros).
E incluir a título excepcional uma

aluna da EB1 das Relvas Verdes 
no Plano de Transporte Escolar 
2006/2007, designadamente no Cir-
cuito Especial nº1.

E que uma aluna da EB1 das 

Relvas Verdes, seja incluída no Cir-
cuito Especial nº1, só no percurso já 
efectuado pela viatura, sem acarretar 
qualquer aumento da quilometragem 
e respectivo custo, ou que a viatura 
efectue o desvio desde o cruza-
mento (materiais de construção do 
Sr. Relvas) até à sua residência em 
Vale Rainha e respectivo regresso.

Cooperação Internacional
A Cooperação Internacional 

assume nos dias de hoje uma rele-
vância extrema na facilitação dos 
equilíbrios económicos, políticos, 
sociais e culturais entre os Povos.

O clima de conflito que se vive, um 
pouco por todo o mundo, poderá, 
em muito, ser atenuado, se os Esta-
dos puserem em prática mecanis-
mos de cooperação, e não de com-
petição feroz, geradora de excessos 
que nada contribuem para uma sã e 
pacífica convivência entre os povos.

Se a Cooperação Internacional, 
em primeira instância, se concretiza 
ao nível dos Estados, é desejável 
que ela se possa também efectuar 
ao nível infra-estadual.

É possível, a este nível, dar um 
contributo decisivo em termos de 
entreajuda e de criação de parcerias 
que sejam propiciadoras do estreita-
mento das relações entre as Comu-
nidades envolvidas, com ganhos 
para ambas as partes.

No nosso país, são as autarquias, 
para além das associações que as 
integram, que podem dar corpo a 
esta dimensão infra-estadual da 
Cooperação Internacional, e muitas 
são as que em Portugal, há muito, 
deram esse passo.

Julgamos ser a altura de Santiago 
do Cacém iniciar um novo ciclo neste 
domínio, e nesse sentido, a Câmara 
Municipal deliberou propor:

- Que o Município coloque em 
prática uma política de Cooperação 
Internacional à altura dos pergami-
nhos de Santiago do Cacém, através 
de um modelo devidamente estru-
turado, que evite iniciativas avulso 
e decisões desenquadradas e que 
tenha em consideração os cons-
trangimentos actuais, sobretudo de 
ordem financeira;

- Que esse modelo seja composto 
por Acordos de Geminação e Acor-
dos de Cooperação, os primeiros, de 
carácter genérico e mais abrangente; 
e os segundos, de carácter sectorial e 
mais específico;
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- Que se retomem os contac-
tos interrompidos em 2004 com 
Santiago de Compostela, de modo 
a acelerar a formalização de um 
acordo com a vista à celebração, no 
actual mandato, de um Acordo de 
Geminação;

- Que se iniciem contactos com 
municípios de países membros da 
CPLP com vista ao incremento da 
aproximação entre povos, no âmbito 
da promoção, nomeadamente, da 
lusofonia (considerando que os 
recursos financeiros são escassos 
e que é preciso hierarquizar priori-
dades);

- Que, tendo em conta as limita-
ções já referidas, se estabeleçam 
contactos para a elaboração de 
Acordos de Cooperação - na quanti-
dade possível - centrados em várias 
vertentes, designadamente na do 
intercâmbio de estágios para jovens, 
preferencialmente com cidades que 
estejam na vanguarda dos proces-
sos de qualificação de jovens para a 
vida activa, nas áreas que se consi-
derem prioritárias para o desenvolvi-
mento estratégico do município.

No estabelecimento destas par-
cerias, deverá privilegiar-se, entre 
outras, as seguintes afinidades:

- histórico-Culturais (toponímia, 
presença romana, lusofonia);

- económico-sociais;
- geográficas e de desenvolvi-

mento estratégico.
Deverá constituir requisito de 

toda a Cooperação Internacional 
a empreender pelo município com 
outros municípios ou cidades, o res-
peito, por parte de todos os envolvi-
dos, pelos valores da liberdade e da 
democracia e pelos direitos huma-
nos, tal como estão consagrados na 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem.

18 de Janeiro
Assembleia de Freguesia de 

Ermidas Sado - Moção aprovada 
em Assembleia de Freguesia de 20 
de Dezembro de 2006

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento da Moção aprovada pela 
Assembleia de Freguesia de Ermidas 
Sado no passado dia 22 de Dezem-
bro, a manifestar o desapontamento 
pelo investimento insignificante que 
a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém pretende fazer na Freguesia 
até ao final do mandato.

E que a moção foi aprovada por 
maioria, com seis votos a favor e 
duas abstenções.

Crédito Agrícola Caixa de San-
tiago do Cacém - Conta Solidarie-
dade – Cheias no Litoral Alente-
jano

A Câmara Municipal tomou 
conhecimento da conta solidária da 
Caixa de Crédito Agrícola de San-
tiago do Cacém com o valor total de 

cinquenta e oito euros), para apoio 
às vítimas que sofreram danos cau-
sados pelas intempéries de 3 e 4 de 
Novembro de 2006, no Concelho de 
Santiago do Cacém.

Visita do Senhor Ministro da 
Saúde ao Hospital do Litoral Alen-
tejano

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor do ofício remetido 
ao Senhor Ministro da Saúde, rela-
tivamente à visita que efectuou ao 
Hospital do Litoral Alentejano no 
passado dia 15 de Dezembro de 
2006.

Associação de Municípios da 
Região de Setúbal - Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 
o ano de 2007

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do documento remetido pela 
Associação de Municípios da Região 
de Setúbal, relativamente às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 
o ano de 2007.

Execução da Arquitectura de 
Cena para o Auditório Municipal do 
Parque de Feiras de Santiago do 
Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar o projecto de execução de 
Arquitectura de Cena à empresa ETU 
– Espaço, Tempo, Utopia, arquitec-
tura, arquitectura e artes do espectá-
culo Lda. para o Auditório Municipal 
do Parque de Feiras de Santiago do 
Cacém cuja estimativa orçamen-
tal da obra cifra-se na ordem dos 

mil setecentos e vinte euros).

Manuel Areias e Fernando Rodri-
gues - Doação de livros à Biblio-
teca Municipal Manuel José “do 
Tojal” – Santo André no ano de 
2006 (mês de Dezembro)

A Câmara Municipal deliberou 
aceitar e agradecer aos doadores 

acima mencionados os livros ofere-
cidos à Biblioteca Municipal.

Discussão pública do Loteamento 
nº 8/2003 em nome de Francisco 
Manuel Rosa Gil e Outros

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a abertura da discussão 
pública do loteamento nº 8/2003, 
sito em Bº Paraíso – Cumeadas 
– Santiago do Cacém, prédio des-
crito na Conservatória do Registo 
Predial de Santiago do Cacém sob 
o nº 02503/280602, da freguesia 
de Santiago do Cacém, a qual prevê 
a constituição de um lote e nele 
implantar cinco moradias unifami-
liares de dois pisos mais cave para 
garagem.

E publicar a mesma através de 
aviso a publicar no Diário da Repú-
blica e comunicação social, por um 
período de 8 dias para anúncio de 
15 dias para discussão pública, 
estando o mesmo disponível na 
DGU (Divisão de Gestão Urbanís-
tica) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Santiago do 
Cacém.

Comissão de Vistorias para 
Licenciamento das Actividades 
Económicas

A Câmara Municipal deliberou 
revogar as deliberações de Câmara 
de 19/05/2004 e de 08/06/2004.

E aprovar a constituição de uma 
comissão de vistorias única para 
todas as actividades económicas 
e para efeitos de licenciamento de 
utilização, que seja composta pelos 
elementos seguintes.

DGU
Vogais efectivos:
Elsa Paula de Sousa Figueiredo 

(Arquitecta)
Ana Cristina Caeiro Motaco Evan-

gelista (Arquitecta)
Leonel José Dâmaso Pereira (Téc-

nico Prof. Const. Civil)
Vogais Suplentes (a ordem é arbi-

trária):
Cláudia Rita da Silva Jorge (Licen-

ciada em Engenharia Civil)
Miguel Florival Vagueio da Silva 

Bruno (Arquitecto)
António Jorge Gomes Valério 

(Licenciado em Engenharia Civil)
Lígia Cristina Daniel de Magalhães 

Tiago (Engenheira Civil)
Helena Isabel Teixeira Gomes 

Mendes (Arquitecta)
João David Paiva de Sousa (Arqui-

tecto)

Avelino Ribeiro Lourenço (Arqui-
tecto)

Ricardo Jorge Matinha Ambrósio 
(Arquitecto)

DDET
Vogais que integram a comissão 

de vistorias em função das matérias 
em causa e disponibilidade (a ordem 
é arbitrária):

Milene Isabel Calado Faustino 
(Engenheira Técnica Agro Industrial)

João Luís Noronha Velosa (Médico 
Veterinário Municipal)

Ana Isabel Silvestre Martins Vala-
das (Técnica Superior de Gestão de 
Empresas)

Pedro António da Silva Mendes 
Tojinha (Técnico Superior de Gestão 
Empresarial)

Alexandra Cristina Oliveira Mou-
rinha Amoroso de Brito Gonçalves 
(Técnica Superior de Turismo).

Venda de Pinhas do Parque 
Urbano do Rio da Figueira, Cerro 
da Inês e Herdade do Canal, em 
Santiago do Cacém – Abertura das 
propostas.

A Câmara Municipal deliberou pro-
ceder à abertura das propostas das 
empresas concorrentes aos dois 
lotes a concurso, nas condições 
aprovadas na reunião da Câmara 
Municipal de 21-12-2006 que a 
seguir se transcrevem:

“Lote um – Pinhas provenientes 
do Rio da Figueira e Cerro da Inês;

Lote dois – Pinhas provenientes 
da Herdade do Canal.

-Cada proposta poderá conter 
apenas um dos lotes ou os dois 
lotes, devendo o mesmo ser clara-
mente expresso na proposta.

-As pinhas são vendidas na árvore, 
cabendo ao adjudicatário todos os 
encargos com a sua colheita.

-As propostas deverão ser apre-
sentadas até às 12 horas do dia 
anterior ao da abertura.

-Quantidade total estimada - 6000 
pinhas.

-O valor base de licitação é de 

lote dois. Aos valores da licitação 
será acrescido IVA à taxa legal em 
vigor.

-Efectuar a abertura das propos-
tas na reunião da Câmara Municipal 
do dia dezoito de Janeiro do ano de 
dois mil e sete, pelas onze horas, e 
que esta se reserve o direito de não 
aceitar qualquer das propostas, caso 
o preço ou as condições apresenta-
das não satisfaçam os interesses do 
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Município, abrindo licitação verbal 
entre os concorrentes presentes, 
tendo por base a proposta mais ele-
vada que tenha sido apresentada.”

E adjudicar o Lote um ao Senhor 
António Joaquim dos Santos Bernar-

duzentos e cinquenta euros), acres-
cido de IVA à taxa legal e nas restan-
tes condições do concurso.

E adjudicar o Lote dois ao Senhor 
Nuno Miguel Pegas da Silva, pelo 

-
tos euros), acrescido de IVA à taxa 
legal e nas restantes condições do 
concurso.

Ambos os concorrentes apresen-
taram as propostas com os valores 
mais elevados.

Apresentaram propostas os 
senhores, Paulo Jorge Vilhena, Antó-
nio Joaquim dos Santos Bernardino, 
Nuno Miguel Pegas da Silva, José 
Manuel Marques Dâmaso e Miguel 
Martins.

25 de Janeiro
Associação dos Bombeiros 

Voluntários de Santiago do Cacém
- Transferência de verba para 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de uma verba 

setecentos e quarenta e dois euros 
e oito cêntimos), para pagamento de 
seguros de viaturas.

Associação dos Bombeiros 
Voluntários do Cercal do Alentejo - 
Transferência de verba relativa ao 
pagamento de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de uma 

mil seiscentos e cinquenta euros e 
sessenta e um cêntimos), referente 
ao custo de seguros de viaturas da 
Associação de Bombeiros Voluntá-
rios de Cercal do Alentejo.

Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Alvalade - Transfe-
rência de verba para pagamento de 
seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou apro-
var a transferência de uma verba no 

noventa e um euros e dezasseis cên-
timos), referente ao custo de seguros 
de viatura da Associação dos Bom-
beiros Voluntários de Alvalade.

Associação dos Bombeiros Volun-
tários de Santo André - Transferên-
cia de verba relativa ao pagamento 
de seguros de viaturas

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a transferência de uma verba 

novecentos e noventa e oito euros e 
oitenta e quatro cêntimos), referente 
ao custo de seguros de viaturas da 
Associação de Bombeiros Voluntá-
rios de Santo André.

Associação de Municípios do 
Litoral Alentejano -  Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 
o ano de 2007

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do documento remetido pela 
Associação de Municípios do Litoral 
Alentejano, relativamente às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento para 
o ano de 2007.

Transportes Escolares 2006/2007 
– Adjudicação dos circuitos Espe-
ciais nºs 59 e 60

A Câmara Municipal deliberou 
adjudicar a realização do circuito 
especial número cinquenta e nove 
dos Transportes Escolares, para o 
ano lectivo de 2006/2007, apro-
vado por deliberação camarária de 
28/09/2006, aos Táxis Gamito & 

por quilómetro, com IVA incluído.
E adjudicar a realização do circuito 

especial número sessenta dos Trans-
portes Escolares, para o ano lectivo 
de 2006/2007, aprovado por delibe-
ração camarária de 10/10/2006, à 
empresa Rodrigues & Borges, Lda., 

com IVA incluído.
E dispensar a audiência prévia dos 

concorrentes, nos termos do pre-
visto no artº 103º do Código do Pro-
cedimento Administrativo, uma vez 
que a decisão é totalmente favorável 
ao interessado.

Escola Superior de Educação de 
Setúbal Actividades Interculturais 
2007

A Câmara Municipal deliberou 
a cedência de transporte no per-
curso Setúbal – Santiago do Cacém 
– Cercal do Alentejo e no percurso 
inverso.

E o fornecimento das refeições 
(almoço) nos Refeitórios Escolares 
das Escolas Básicas do 1º Ciclo de 
Santiago do Cacém e nº 2 de Cercal 
do Alentejo.

Previsão do valor total a compar-

euros).
E a comparticipação em 30% no 

alojamento dos alunos através da 
transferência de uma verba para a 
Escola Superior de Educação de 

e setenta euros).
E oferta a cada aluno de folhetos 

informativos sobre o Município de 
Santiago do Cacém.

Tem constituído prática da Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém 
prestar este apoio desde há vários 
anos, uma vez que a iniciativa em 
causa tem contribuído positivamente 
para a formação e desenvolvimento 
pessoal e profissional dos alunos, 
para além de potenciar o conheci-
mento das diversas realidades edu-
cativas e de possibilitar a colabora-
ção com as Autarquias Locais.

Discussão Pública do desenho 
urbano do loteamento n.º 23/2006 
em nome de José Francisco e 
outros

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a abertura da discussão 
pública do desenho urbano do 
loteamento a levar a efeito sobre o 
prédio denominado “Amoreira”, ZIL, 
Alvalade, descrito na Conservatória 
de Registo Predial de Santiago do 
Cacém sob o n.º 509/19900330, 
da freguesia de Alvalade e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo 
225º secção Q, na qual se prevê a 
constituição de 29 lotes para o uso 
de Indústria/Comércio e Serviços, 
conforme planta síntese e memória 
descritiva, havendo posteriormente 
lugar ao pagamento de Taxa Munici-
pal de Urbanização (sujeita a actuali-
zação anual), relativo às áreas brutas 
de construção propostas/criadas.

E publicitar o mesmo através de 
aviso a publicar no Diário da Repú-
blica e comunicação social, por um 
período de 8 (oito) dias para anúncio 
e 15 (quinze) dias para discussão 
pública, estando o mesmo disponí-
vel na DGU (Divisão de Gestão Urba-
nística) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Alvalade.

Aprovação do Loteamento a 
levar a efeito na Rua Costa Parrado 
em Santiago do Cacém, em nome 
de Maria Helena dos Reis Varela 
Pereira Hilário e Maria Salomé 
Lopes Inglez Reis Gancho Varela 
Pereira

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a operação de loteamento 
a levar a efeito na Rua Costa Par-
rado, Santiago do Cacém, sobre os 
prédios descritos na Conservatória 
do Registo predial de Santiago do 
Cacém sob os n.ºs 00424/161086 e 
00425/161086 e inscritos na matriz 
sob os artigos nºs 172º e 171º, que 
consiste na anexação de dois prédios 
contíguos dando origem a um (1) lote 
destinado a habitação unifamiliar, no 
aumento da área de implantação e de 
construção e na redução do número 
de fogos.

Construção de habitação a custos 
controlados – Cedência de lotes

A Câmara Municipal deliberou 
ceder à Cooperativa de Habitação 
e Construção Económica Alegria do 
Povo, CRL, em Propriedade Plena, a 
título gratuito, os lotes de terreno a 
seguir discriminados, destinados a 
construção de habitação a custos 
controlados:

a) Lotes nºs 1 a 7, do Lotea-
mento Municipal da Banda Mirante 
em Alvalade, com a área de 270 
m2, cada, inscritos na matriz sob o 
artigos 1491º a 1496º e 1506º, e 
descritos na C.R.P. sob a fichas nºs 
000622/250193 a 00628/250193, 
respectivamente, da freguesia de 
Alvalade.

b) Lotes nºs 7 a 12, do Loteamento 
Municipal do Quarteirão da Igreja em 
Alvalade, com a área de 225 m2,
cada, inscritos na matriz sob os arti-
gos 1650º, 1651º, 1655º, 1652º, 
1653º, 1654º, e descritos na CRP 
sob as fichas n.ºs 00641/280193 a 
00646/280193, respectivamente, da 
freguesia de Alvalade.

a cada um dos lotes refe-
ridos na alínea a) do n.º 1.

a cada um dos lotes refe-
ridos na alínea b) do n.º 1.

E aprovar as condições de cedên-
cia.

Alteração do objecto do direito 
de superfície - Lote nº 17 – Exp. 
2 – Z.I.L. em Vila Nova de Santo 
André

A Câmara Municipal deliberou 
aprovar a alteração do objecto do 
direito de superfície sobre o lote n.º 
17 - Exp. 2 da Z.I.L. de Vila Nova de 
Santo André, inscrito na matriz sob 
o artigo 4 766º e descrito na C.R.P. 
sob o n.º 02968/210296, da fregue-



9

S
A

N
T
IA

G
O

 D
O

 C
A

C
E
M

IN
F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

M
U

N
IC

IP
A

L
SE

PA
RA

TA

sia de Santo André de “...Constru-
ção e Manutenção de um Pavilhão 
Industrial.” para “Bar, Discoteca e 
Piscina).”.

Cancelamento da Reserva de 
Propriedade

A Câmara Municipal deliberou 
autorizar o cancelamento da reserva 
de propriedade constituída sobre o 
lote n.º 29 sito no Bairro Pôr do 
Sol, em Vila Nova de Santo André, 
inscrito na matriz sob o Artigo 3 
455º e descrito na Conservatória 
do Registo Predial sob a ficha n.º 
02321/090594, da freguesia de 
Santo André.

O lote em questão foi adquirido 
pelo senhor Fernando António Pereira 
Beires Nunes da Silva, por escritura 
lavrada em 29-03-2001.

O pagamento do lote está efec-
tuado na íntegra, e a construção 
encontra-se em estado avançado.

Lote nº 6 ZAM Norte de Santiago 
do Cacém

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação de Câmara 
de 10-10-2006, no que respeita 
à proposta nomeadamente incluir 
um ponto 3, com a seguinte redac-
ção:

Autorizar a dispensa de paga-
mento nos termos do nº 4 e artº 3 
do Regulamento de Venda de Terre-
nos na Zona de Actividades Mistas 
de Santiago do Cacém.

Processo de licenciamento higio-
sanitário para venda de pão e pro-
dutos afins em unidade móvel

A Câmara Municipal deliberou 
autorizar a venda de pão e produtos 
afins em unidade móvel e conceder 
o respectivo alvará, de acordo com o 
auto de vistoria elaborado pela Dele-
gação de Saúde no qual consta que 
à data da vistoria o veículo reunia as 

condições para o exercício da acti-
vidade.

III Campo Internacional de Tra-
balho Fórum Unesco – Projecto de 
Inventariação e Recuperação do 
Património

A Câmara Municipal deliberou a 
realização do III Campo de Interna-
cional de Trabalho em 2007.

E que o Campo de Trabalho 
decorra em duas fases, realizando-
se a primeira entre 30 de Março e 5 
de Abril de 2007 e a segunda entre 
17 e 20 de Maio de 2007. 

Os objectivos do protocolo rela-
tivo ao Projecto de “Inventariação 
e Recuperação do Património”, na 
envolvente à Lagoa de Santo André, 
firmado entre a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, a Reserva Natu-
ral das Lagoas de Santo André e da 
Sancha, o Forum Unesco/Instituto 
Piaget e o ISEIT de Santo André, em 

vinte e nove de Maio de dois mil e 
quatro.

Lote nº 157 ZAM Vila Nova de 
Santo André

A Câmara Municipal deliberou 
reformar a deliberação de Câmara de 
23-11-2006, no ponto 2 da proposta, 
no que respeita ao valor do cânone 
do Direito de Superfície”, nomeada-

-
tos e três euros e oitenta cêntimos) 

três euros e oito cêntimos).

Sessão de Esclarecimento sobre 
o Despacho Conjunto nº 456/2006

A Câmara Municipal tomou conhe-
cimento do teor da comunicação 
remetida pela Delegação Regional 
do Alentejo do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, sobre a 
Sessão de Esclarecimento sobre o 
Despacho Conjunto nº 456/2006.
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RESUMO DAS PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES
DAS REUNIÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL

(21 de Abril, 9 de Junho e 28 de Setembro de 2006)
Ordem do Dia

21 de Abril
Indicação de cidadãos para inte-

grarem o Conselho Municipal de 
Segurança

Aprovada, por maioria, a indica-
ção dos seguintes cidadãos, para o 
Conselho Municipal de Segurança, 
sugeridos pelas Assembleias de Fre-
guesia:

. Armando António – indicado pela 
Assembleia de Freguesia de S. Bar-
tolomeu da Serra.

. Avelino Espada Pratas – indicado
pela Assembleia de Freguesia de S. 
Francisco da Serra.

. Octávio Manuel Candeias e Ilídio 
José Sabino Gonçalves Martins -
indicados pela Assembleia de Fre-
guesia de Alvalade Sado.

. Maria de Fátima Lamas J. Afonso 
Boavida e Luís Manuel de Sousa 
- indicados pela Assembleia de Fre-
guesia de Santo André.

Eleição de um Presidente de 
Junta de Freguesia para o Conse-
lho Municipal de Educação e do 
seu suplente.

Aprovada por unanimidade a indi-
cação do senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Alvalade, Rui Manuel 
Madeira dos Santos, como efectivo, 
e do Presidente da Junta de Fregue-
sia de Santo André, senhor Jaime 
António Pereira de Cáceres, como 
suplente, para o Conselho Municipal 
de Educação.

PROPOSTAS DA CÂMARA MUNI-
CIPAL

a) Prestação de Contas de 2005
Aprovada por maioria a proposta 

da Câmara Municipal relativa à Pres-
tações de Contas 2005.

b) Projecto de Regulamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Muni-
cípio de Santiago do Cacém

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal relativa ao Pro-
jecto de Regulamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos.

c) Atribuição de Medalha de 
Honra do Município à Caixa de Cré-
dito Agrícola Mútuo de Santiago 
do Cacém por ocasião do seu 90º 
aniversário.

Aprovada, por unanimidade, a pro-
posta da Câmara Municipal relativa à 
atribuição de Medalha de Honra do 
Município à Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo de Santiago do Cacém 
por ocasião do seu 90º aniversário.

d) Desafectação do Domínio 
Público de parcela de terreno sita 
junto ao Bloco 2 -Bairro 98 Fogos, 
destinada à ampliação de prédio 
urbano;

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal relativa à desa-
fectação do domínio público de uma 
parcela de terreno, com a área de 
59,15 m2, sita no Bairro 98 fogos 
(torres), junto ao Bloco B2, em Vila 
Nova de Santo André, a confrontar a 
Norte, Sul e Nascente com Domínio 
Público, e a Poente com Isaura Maria 
de Matos Silva, destinada à amplia-
ção do prédio urbano propriedade da 
D. Isaura Maria de Matos Silva.

e) Cedência de instalações 
Municipais à Associação Jovem 
de Festas da Cruz de João Mendes 
– Declaração de Interesse Público 
para efeitos de Ajuste Directo;

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal: “Que a Assem-
bleia Municipal declare o Interesse 
Público das instalações a ceder à 
Associação Jovem de Festas de Cruz 
de João Mendes, o prédio misto ins-
crito na matriz rústica sob parte do 
artigo 81º da secção F, e na matriz 
urbana sob os artigos 243º e 1003º, 
descritos na C.R.P. sob a ficha n.º 
000274/19931020 da freguesia 
de São Francisco da Serra, sito em 
Cruz de João Mendes, em direito 
de superfície, à taxa 0, pelo período 
de 70 anos, por ajuste directo e nas 
Condições de Constituição do Direito 
de Superfície, conforme documento 
anexo, destinadas à Sede da Asso-
ciação e Casa de Convívio.”

09 de Junho
PROPOSTAS DA CÂMARA MUNI-

CIPAL
a) 1ª Revisão ao PPI – Plano 

Plurianual de Investimentos de 
2006/2009;

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal relativa à Pri-
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meira Revisão ao Plano Plurianual de 
Investimentos dois mil e seis / dois 
mil e nove.

b) 1ª Revisão ao Orçamento da 
Despesa/Receita de 2006;

Aprovada, por maioria, a pro-
posta da Câmara Municipal relativa 
à Primeira Revisão ao Orçamento 
da Despesa / Receita de dois mil e 
seis.

c) Empréstimo de Médio e Longo 
Prazo até ao montante de 497.000
(Quatrocentos e noventa e sete mil 
euros);

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal relativa ao 
contrato de Empréstimo de Médio e 
Longo Prazo com o Banco Espírito 

(Quatrocentos e noventa e sete mil 
euros) para financiamento do Audi-
tório Integrado no Parque de Feiras 
e Exposição de Santiago do Cacém 
(co-financiado pelo FEDER).

d) Empréstimo de Médio e 
Longo Prazo até ao montante de 
1.647.000  (Um milhão seiscentos 
e quarenta e sete mil euros);

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal relativa ao 
contrato de Empréstimo de Médio e 
Longo Prazo com o Banco Espírito 
Santo, até ao montante de 1.647.000 

e sete mil euros) para financiamento 
dos seguintes investimentos:

- Parque Urbano da Quinta do 

de euros).
- Infraestruturas do Loteamento 

e cinquenta e sete mil euros)
- Arruamentos Chaparral / Bombei-

- Arranjos Exteriores do Bairro da 

e vinte mil euros)

e) Hasta Pública para alienação 
de 32 lotes do Loteamento Muni-
cipal do Plátano, em Vila Nova de 
Santo André;

Aprovada, por unanimidade, a pro-
posta da Câmara Municipal relativa à 
Hasta Pública para a alienação de 32 
Lotes do Loteamento Municipal do 
Plátano - Bairro das Flores.

f) Projecto de Regulamento 
Municipal de Publicidade;

Aprovada, por unanimidade, a pro-

posta da Câmara Municipal relativa 
ao Projecto de Regulamento Muni-
cipal de Publicidade, nos termos no 
nº 2 do artigo 1º da Lei nº 97/88, 
de 17 de Agosto, alterado pela Lei nº 
23/2000, de 23 de Agosto. 

28 de Setembro 
Eleição de um Presidente de 

Junta de Freguesia para participar 
no XVI Congresso Extraordinário 
da ANMP – Associação Nacional 
de Municípios Portugueses

Aprovada, por unanimidade, a 
indicação do senhor Rui Madeira, 
Presidente da Junta de Freguesia 
de Alvalade, para participar no VXI 
Congresso Extraordinário da ANMP, 
como efectivo, e o senhor Pedro 
Gamito, Presidente da Junta de Fre-
guesia de S. Francisco da Serra, seu 
suplente.

Declaração sobre a luta contra o 
tráfico de seres humanos

Aprovada por unanimidade, a pro-
posta de Recomendação apresen-
tada pelo BE.

Aprovada por unanimidade a pro-
posta de Recomendação apresen-
tada pelo Grupo Municipal do PS.

Aprovada por unanimidade a 
subscrição da Declaração da ANMP 
– Associação Nacional de Municí-
pios Portugueses.

Carta Europeia para a Igualdade 
das Mulheres e dos Homens na 
Vida Local.

Aprovada por maioria o texto da 
Carta Europeia para a Igualdade das 
Mulheres e dos Homens na Vida 
Local.

Aprovada por maioria a Reco-
mendação apresentada pelo Grupo 
Municipal do PS.

PROPOSTAS DA CÂMARA MUNI-
CIPAL

a) Derrama para o ano de 2007;
Aprovada, por maioria, a proposta 

da Câmara Municipal relativa ao lan-
çamento da Derrama de 10% sobre 
a colecta do IRC, a cobrar no ano 
de 2007, que proporcionalmente 
corresponda ao rendimento gerado 
na área geográfica do Município, 
com vista ao reforço da capacidade 
financeira.

b) Fixação da Taxa do Imposto 
sobre Imóveis (I.M.I);

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal relativa às 
seguintes taxas do Imposto Muni-
cipal Sobre Imóveis (I.M.I.) a incidir 
sobre o valor patrimonial tributário, a 
vigorar em 2007:

-Para prédios urbanos - 0,7%.
-Para prédios urbanos avaliados, 

nos termos do CIMI – 0,5%.

c) Hasta Pública para alienação 
de 32 lotes do Loteamento Muni-
cipal do Plátano, em Vila Nova de 
Santo André – Condições espe-
ciais;

Aprovada, por maioria, a proposta 
da Câmara Municipal relativa a uma 
Hasta Pública para a alienação de 32 
Lotes do Loteamento Municipal do 
Plátano - Bairro das Flores.

d) Condições de Direito de Super-
fície do Prédio urbano inscrito na 
matriz urbana sob os artigos 1 
236, da Freguesia de Santiago do 
Cacém, sito no Parque Urbano do 
Rio da Figueira, a ceder ao Agru-
pamento 722do Corpo Nacional de 
Escutas – Interesse Público;

Aprovada, por unanimidade, a pro-
posta da Câmara Municipal relativa 
ao Interesse Público das instalações 
existentes no prédio urbano inscrito 
na matriz sob o artigo 1 236º, da 
freguesia de Santiago do Cacém, 
sito no Parque Urbano no Rio da 
Figueira, a ceder ao Agrupamento 
722 do Corpo Nacional de Escu-
tas, por ajuste directo, em direito de 
superfície, à taxa 0, pelo período de 
70 anos e nas restantes condições 
do documento complementar de 
constituição do direito de superfície, 
destinado a Sede e Centro de Activi-
dades do referido Agrupamento.

Revogada a deliberação de 30-09-
2004, sobre a cedência do prédio da 
antiga Escola Conde Ferreira àquele 
Agrupamento de Escuteiros.

e) Declaração de Interesse Muni-
cipal –Beneficiação do IP8 entre 
Sines e a Variante à EN 120 e da ER 
261-5 entre Sines e Santo André;

Aprovada, por unanimidade, a pro-
posta da Câmara Municipal relativa 
à aprovação do interesse Municipal 
da beneficiação do IP8 entre Sines 
e a variante à EN 120 e da ER 261-5 
entre Sines e Santo André.
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