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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E UM DE JANEIRO DE DOIS MIL E DEZ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e um dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém 
na Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da 
Costa Rosa Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José 
António Alves Rosado, Óscar Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos 
Manuel Lourenço Pereira Dias Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
Verificou-se a ausência do Senhor Presidente. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
 ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ-----------------------------------  

ASSUNTO: Extensão das carreiras da Rodoviária ao interior do Hospital do Litoral 
Alentejano ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do GAP. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do ofício remetido pela Junta de Freguesia de Santo André à 
Rodoviária do Alentejo relativamente ao assunto em epígrafe.---------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ENTIDADE: CASAS DO POVO DE CERCAL DO ALENTEJO, S. DOMINGOS, 
ALVALADE E ABELA E AADIES -------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de transporte para os alimentos do Programa Comunitário de 
Ajuda Alimentar a Carenciados – Agradecimentos.------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do GAP. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente. --------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da carta de agradecimento das instituições acima mencionadas 
relativamente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ENTIDADE: AMAGRA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS ALENTEJANOS PARA 
A GESTÃO REGIONAL DO AMBIENTE ----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010. ------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Grândola ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do GAP. ----------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente---------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010 da 
AMAGRA, as quais foram aprovadas pelo Conselho Directivo e pela Assembleia 
Intermunicipal em 22/12/2009. ----------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de Dois Mil e 
Dez/Dois Mil e Treze. --------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez.----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de 
Dois Mil e Dez/Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado 
pelos membros do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------   
ASSUNTO: Primeira Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil e Dez/Dois Mil 
e Treze.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez.----------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente.--------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a Primeira Alteração às Actividades Mais Relevantes Dois Mil 
e Dez/Dois Mil e Treze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número dez, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelos 
membros do Executivo Municipal.------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez ------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de Dois Mil e Dez.----------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice- Presidente.--------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a Primeira Alteração ao Orçamento de Dois Mil e Dez, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número onze, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pelos membros do Executivo 
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de Fevereiro. ---------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------------------  
ASSUNTO: Adjudicação do direito à exploração do Bar das Piscinas Municipais.-----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número três, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e nove, 
do Serviço de Património. ------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.-----------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Adjudicar o direito à exploração do Bar das Piscinas Municipais à única 
concorrente, Senhora Adriana Sousa Borges, por 150,00 € (cento e cinquenta euros), valor 
acima a base de licitação que era de 100,00 €,  e nas restantes condições da Hasta Pública.-  
FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto na alínea f) do nº1 do art.º 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: ASSOCIAÇÃO LITORAL AVENTURA -------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------       
REFERÊNCIA: Processo número 01/2010-3.3.2-2 com a Informação n.º 01/2010 da Divisão 
Sócio Cultural. ----------------------------------------------------------------------------------------------          
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba para a Associação Litoral Aventura no valor 
de 1.485,00€ (mil quatrocentos e oitenta e cinco euros), para o desenvolvimento das suas 
actividades regulares. ---------------------------------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------------------------------------------------------  
Os apoios de ordem financeira constituem um importante meio para a concretização do Planos 
de Actividade apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 2009 a 31 
de Agosto de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - Ao abrigo da alínea a) do n.º4 do artº64 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: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo entre o Município e o Estrela de Santo André – Associação de 
Cultura, Recreio e Desporto, para a Gestão do Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto.  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/2010-3.3.1 da Divisão Sócio Cultural --------------------            
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente.---------------------------------------------------------           
PROPOSTA: Aprovar a Minuta de Protocolo entre o Município e o Estrela de Santo André 
para a Gestão do Pavilhão Municipal Padre Amadeu Pinto, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número doze, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de actas depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Secretário da reunião.--------  
FUNDAMENTOS: 1. Considerando a importância do aumento e melhoria das infra-
estruturas de prática de actividade Física e Desportiva no Município, num processo que 
possibilita orientar a sua gestão para um serviço efectivo à comunidade justifica-se a 
elaboração do Protocolo acima referido, tendo também como princípio um apoio à entidade 
Estrela de Santo André no aumento e melhoria das infra-estruturas para o desenvolvimento 
das suas actividades. ----------------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o previsto na alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Fornecimento e montagem de equipamento e execução de readaptações dos 
espaços do laboratório de águas do Município. -----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezoito, tipo zero dois, do ano de dois mil e nove, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o relatório de análise das propostas, elaborado pelo júri do 
concurso, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número treze, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Secretário da reunião.------------------------------------------------------------------  
Dois - Adjudicar o fornecimento e montagem de equipamento e execução de readaptações dos 
espaços do Laboratório de Águas do Município, à LABORIAL – Soluções para Laboratório, 
SA., pelo montante de 112.000,00€ (Cento e doze mil euros), a que acrescerá o Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------  
  FUNDAMENTOS: De acordo com o disposto no nº 3 do artigo 124º do Código dos 
Contratos Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 1/DGU/SAU, de dois mil e dez, da Secção de 
Administração Urbanística. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: O 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 catorze, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo 
Secretário da reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: INÊS FILIPA GOMES LOPES -------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de alojamento – profissionais de saúde no concelho. ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 03.01-01/2009 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Autorizar a prorrogação do contrato de arrendamento celebrado entre o 
Município de Santiago do Cacém e a Senhora Inês Filipa Gomes Lopes, em 12 de Janeiro de 
2009, referente à fracção “C” do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3 107º, da 
freguesia de Santiago do Cacém, correspondente ao Primeiro Andar, Esquerdo, do Bloco C, 
da Praceta dos Bombeiros Voluntários em Santiago do Cacém, por mais um ano.----------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pela requerente, uma vez que continua a 
desempenhar a função de Técnica de Saúde Ambiental no Centro de Saúde de Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



    2010-01-21                                                                                                              

2- De acordo com a alínea f) do nº 1 do art.º 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência de exploração de espaços para comércio – Abertura de Concurso 
Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Parque Urbano da Quinta do Chafariz - Santiago do Cacém. ----------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, tipo zero oito – zero um, do ano de dois mil e oito, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de concurso público para cedência do direito à 
exploração de um estabelecimento de bebidas simples, com eventual apoio de 
tabacaria/papelaria. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, conforme documentos em 
anexo, os quais são dado como reproduzidos na presente acta com o número quinze, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pela Senhora Vice-Presidente 
e pelo Secretário da reunião. -------------------------------------------------------------------------------  
Três – Designar o Júri que conduzirá o Procedimento, o qual terá a seguinte composição: -----  
-Presidente – Sr. Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------------------------  
-Vogal – Dr. Pedro Tojinha.--------------------------------------------------------------------------------  
-Vogal – Sr. Octávio Gonçalves. --------------------------------------------------------------------------  
-Vogal suplente – Dr. José Pereira Gonçalves. ----------------------------------------------------------  
-Vogal suplente – Dra. Alexandra Gonçalves. ----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do previsto na alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei º 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: Abertura da Discussão Pública da Alteração ao Loteamento Municipal do 
Complexo Desportivo de Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 4 do Loteamento Municipal do Complexo Desportivo – Bairro Pôr 
do Sol - Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------------------------    
REFERÊNCIA: Processo de Alteração nº 2/2010 da Divisão de Gestão Urbanística/Secção 
de Administração Urbanística.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Aprovar a abertura da discussão pública da Alteração ao Loteamento 
Municipal do Complexo Desportivo de Vila Nova de Santo André, que incide sobre o Lote nº 
4, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 03866/160904 da freguesia 
de Santo André, conforme Memória Descritiva e Justificativa, e Planta Síntese, documentos 
que são dados como reproduzido na presente acta com o número dezasseis, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pela Senhora Vice-Presidente 
e pelo Secretário da reunião. -------------------------------------------------------------------------------  
2 – Publicitar a mesma através do aviso a publicar no Diário da Republica e comunicação 
social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para discussão pública, 
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estando o mesmo disponível na Divisão de Gestão Urbanística (D.G.U), no edifício dos Paços 
do Município e na Junta de Freguesia de Santo André. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação do loteamento promovida pela 
Câmara Municipqal em área não abrangida por Plano de Urbanização ou Plano de Pormenor 
nos termos do n.º 5, art.º 7.º e artº 22.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 04 de Setembro, é submetido a discussão pública, 
cujos períodos de anúncio e duração da discussão são respectivamente 8 (oito) e 15 (quinze) 
dias de acordo com o artigo 77.º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, na redacção 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro, deve a presente operação ser 
submetida a discussão pública. ----------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ENTIDADE: MARIA FIRMINA DO ROSÁRIO RAFAEL FONSECA E ANTÓNIO 
JOÃO FERREIRA FONSECA -------------------------------------------------------------------------  
 ASSUNTO: Abertura da discussão pública da operação de loteamento nº 03/2007 em 
nome de Maria Firmina do Rosário Rafael Fonseca e António João Ferreira Fonseca.---- 
LOCALIZAÇÃO: Boa Vista – Retiro do Pontão – Cercal do Alentejo.---------------------------    
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 03/2007 da Divisão de Gestão Urbanística. ------    
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 03/2007, a levar a 
efeito por Maria Firmina do Rosário Rafael Fonseca e António João Ferreira Fonseca sito em 
Boa Vista – Retiro do Pontão – Cercal do Alentejo, sobre o prédio descrito na conservatória 
do Registo Predial de Cercal do Alentejo sob o nº 1497/20030213, e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo 97 secção I e inscrito na Matriz Predial urbana sob o artigo 584º, no qual 
se prevê a constituição de onze lotes destinados a habitação unifamiliar, sendo o valor da Taxa 
Municipal de Urbanização e Compensações Urbanísticas a calcular aquando do 
licenciamento. 
Conforme Memória Descritiva e Justificativa, e Planta Síntese, documentos que são dados 
como reproduzido na presente acta com o número dezassete, ficando arquivados na pasta 
anexa ao livro de actas depois de rubricados pela Senhora Vice-Presidente e pelo Secretário da 
reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Publicar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação social, 
por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) 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. -------------------------------------------   
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do nº 1 do 
artigo 22º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo 
Decreto Lei 177/2001, de 4 de Junho, cujos períodos de anúncio e duração da discussão 
pública são respectivamente de 8 e 15 dias. -------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ALFREDO EUSÉBIO PAIAS LOPES DA SILVA ------------------------------   
ASSUNTO: Alteração ao Loteamento nº 13/2009 em nome de Alfredo Eusébio Paias 
Lopes da Silva e do valor da Taxa Municipal de Urbanização. ----------------------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Lote nº 12 do Loteamento Municipal da Atalaia Sul – Vila Nova de Santo 
André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------     
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 13/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ------     
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a Alteração ao loteamento nº 13/2009 requerida por Alfredo 
Eusébio Paias Lopes da Silva, para o lote nº 12 do Loteamento Municipal da Atalaia Sul – 
Vila Nova de Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago 
do Cacém sob o nº 02246/240194 e inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo nº 6304º da 
respectiva freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------   
A alteração consiste na anexação do lote de terreno descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o nº 4018/20071122 ao lote 12 descrito na Conservatória sob o nº 02246/240194, 
bem como no aumento do polígono, da área de implantação e da área bruta de construção do 
anexo de 66 m² para 84 m², conforme Memória Descritiva e Justificativa, e Planta Síntese, 
documentos que são dados como reproduzido na presente acta com o número dezoito, ficando 
arquivados na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pela Senhora Vice-Presidente 
e pelo Secretário da reunião. -------------------------------------------------------------------------------  
2- Aprovar o pagamento da Taxa Municipal de Urbanização no valor de 84,24 € (oitenta e 
quatro euros e vinte e quatro cêntimos). -----------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro, foram 
notificados através de edital, os titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para 
efeitos de pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à 
alteração ao Loteamento, no prazo referido. -------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ALBANO JOAQUIM MESTRE PEREIRA----------------------------------------  
ASSUNTO: Cancelamento da reserva de propriedade – Lote n.º 7 do Loteamento 
Municipal do Arealão.-------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Arealão.-------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo 155/DAGF/PAT/1997, do Serviço de Património. --------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar o cancelamento da reserva de propriedade constituída sobre o lote n.º 
7, sito no Loteamento Municipal do Arealão, descrito na Conservatória do Registo Predial sob 
a ficha n.º 00092/080586, da freguesia de Abela.-------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o solicitado pelo requerente, e tendo em conta que o 
lote já se encontra devidamente pago, e a construção em estado avançado. ------------------------  
2- O requerente tem em construção uma habitação que se encontra implantada no lote n.º 7 e 
numa parcela de terreno contigua ao lote, do Loteamento Municipal Arealão. Para que a 
habitação seja licenciada, tem o requerente que proceder à anexação dos mesmos, sendo para 
tal necessário que seja cancelada a reserva de propriedade sobre o lote n.º 7. ----------------------  
3- De acordo com o disposto no artigo 8º do Regulamento para a Venda de Terrenos em 
regime de propriedade plena, e ao abrigo da alínea d) do nº7 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro. -------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: PATRÍCIA ALEXANDRA DA CRUZ SOBRAL E PEDRO TIAGO 
SEQUEIRA DA SILVA-----------------------------------------------------------------------------------    
ASSUNTO: Alteração ao Loteamento nº 17/2009 em nome de Patrícia Alexandra da 
Cruz Sobral e Pedro Tiago Sequeira da Silva. ------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Lote nº 8 do Loteamento em Nome de Manuel João Gil (alvará de 
loteamento nº 6/81) – Ermidas Sado. - -------------------------------------------------------------------     
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 17/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ------     
A PRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Alteração ao loteamento nº 17/2009 requerida por Patrícia 
Alexandra da Cruz Sobral e Pedro Tiago Sequeira da Silva, para o lote nº 8 do Loteamento em 
Nome de Manuel João Gil (alvará de loteamento nº 6/81) – Ermidas Sado, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 1160/20070124 e inscrito na 
matriz predial urbana sob o Artigo nº 2314º. ------------------------------------------------------------    
A alteração consiste na redução do número de pisos de dois para um, mantendo a área bruta de 
construção de 297m2 destinados ao lote 8, tudo ao nível do piso térreo, bem como na 
alteração da área do polígono de implantação, conforme Memória Descritiva e Justificativa e 
Planta Síntese, documentos que são dados como reproduzido na presente acta com o número 
dezanove, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pela 
Senhora Vice-Presidente e pelo Secretário da reunião. ------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, os titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos de 
pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à alteração 
ao Loteamento, no prazo referido.-------------------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MAGDA HELENA NUNES ANTUNES --------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de Loteamento nº 19/2009 em nome de Magda Helena Nunes 
Antunes ------------------------------------------------------------------------------------------------------   
LOCALIZAÇÃO: Lotes nºs 46 e 58 do Loteamento da Estrada ao Redor – Vila Nova de 
Santo André.--------------------------------------------------------------------------------------------------      
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 19/2009 da Divisão de Gestão Urbanística.-------   
A PRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a Alteração ao loteamento nº 19/2009 requerida por Magda Helena 
Nunes Antunes, para os lotes nºs 46 e 58 do Loteamento da Estrada ao Redor – Vila Nova de 
Santo André, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Santo André sob o nºs 
3150/19961025 e 3972/20070213 respectivamente, e inscritos na matriz predial urbana sob os 
Artigos nºs 6424º e 6423º respectivamente. -------------------------------------------------------------   
A alteração consiste no ajustamento do perímetro do polígono de implantação no edifício de 
habitação que é alargado para tardoz, sem aumentar a área máxima bruta de construção no 
piso térreo; aumento da área bruta máxima do edifício de habitação ao nível do piso elevado, 
que passa de 61,2 m² para 68,1 m²; alargamento do polígono de implantação do anexo 
implantado ao fundo de cada um dos lotes, aumentando o valor máximo para a área bruta 
desses anexos, passando de 41,8 m² para 46 m², conforme Memória Descritiva e Justificativa 
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e Planta Síntese, documentos que são dados como reproduzido na presente acta com o número 
vinte, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas depois de rubricados pela Senhora 
Vice-Presidente e pelo Secretário da reunião. -----------------------------------------------------------  
2- Aprovar o pagamento da Taxa Municipal de Urbanização no valor de 51,95 € (cinquenta e 
um euros e noventa e cinco cêntimos) para o lote 46. -------------------------------------------------  
3- Aprovar o pagamento da Taxa Municipal de Urbanização no valor de 51,95 € (cinquenta e 
um euros e noventa e cinco cêntimos) para o lote 58. --------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007 de 4 de Setembro, foram 
notificados, os titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos de 
pronúncia no prazo de dez dias úteis, tendo havido 12 oposições em 58 lotes, no prazo 
referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e Financeira e pelo Senhor Presidente 
da Câmara.  
 
 


