
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2009-01-22                                                                                         

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA VINTE E DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E 
NOVE -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro de dois mil e nove, nesta cidade de Santiago do 
Cacém e Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel 
Chaves de Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel 
Botelho Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos 
Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. -------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada para discussão e aprovação a acta número dois, de reunião 
anterior, a qual foi aprovada unanimidade. -----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------  
Contrato de Consórcio PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina – Rectificação 
do Acto Administrativo. -------------------------------------------------------------------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Contrato de Consórcio PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Que se ratifique o acto administrativo de aprovação e respectivo celebração 
de Contrato de Consórcio PROVERE Alentejo Litoral e Costa Vicentina, documento que é 
dado como reproduzido na presente acta, com o número cinco, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da Reunião, praticado pelo Vereador Álvaro Beijinha em 
representação do Presidente da Câmara Municipal, Vítor Proença, em 15 de Janeiro de 
2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Ser competência da Câmara Municipal a aprovação de 
actos administrativos relativos à participação do Município em projectos e acções de 
cooperação com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas no âmbito do apoio a 
actividades de interesse municipal; --------------------------------------------------------------------  
2. Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. ---  
De Direito: Artigo 64 nº 4 alínea f) e nº 3 do artº 68, ambos da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 137 do 
Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA --------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Concerto de Aniversário do Coral Harmonia ------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do convite endereçado pela Sociedade Harmonia para 
assistir ao espectáculo a realizar no próximo dia 7 de Fevereiro no âmbito da comemoração 
dos 25 anos de actividade do Coral do Harmonia. --------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO ------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2009-2012-----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Litoral Alentejano ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do documento enviado pela Associação de Municípios do 
Litoral Alentejano relativamente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2009-2012 
as quais foram aprovadas pelo Conselho Directivo em 17/12/2008 e pela Assembleia 
Intermunicipal em 29/12/2008.-------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA --------------------------  
ASSUNTO: Toponímia de Santiago de Compostela --------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento da carta enviada pelo Alcalde de Santiago de 
Compostela a informação que a Junta do Governo Local na sua sessão de 16/12/2008 
adoptou o nome do município de Santiago do Cacém na toponímia de Santiago do 
Compostela; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Manifestar congratulação da Câmara Municipal pelo mencionado no número anterior. ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS DOS 
TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO 
CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de mil novecentos e noventa do Gabinete 
de Apoio à Presidência. ---------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência em duodécimos, de 90.650,00 € (noventa mil, 
seiscentos e cinquenta euros) para os Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos 
Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Santiago do Cacém. -----------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Esta Associação tem actualmente 580 associados a quem são 
atribuídos auxílios monetários de carácter social, revelando-se estas comparticipações de 
grande importância e abrangência já que se tratam de apoios que se estendem aos 
respectivos núcleos familiares; -------------------------------------------------------------------------  
2. Tendo em conta o subsídio anual atribuído à Associação, conforme preconiza a Cláusula 
8ª do Protocolo estabelecido entre e a Câmara Municipal, aprovado em 24 de Março de 
2004; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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3. Ao abrigo das alíneas o) e p) do número 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de Janeiro.------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: PROMAR – Protocolo de Parceria para a Implementação da Estratégia 
de Desenvolvimento Sustentável da Zona Costeira----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Que se ratifique o acto administrativo de aprovação e respectiva celebração 
de Protocolo de Parceria para a Implementação da Estratégia de Desenvolvimento 
Sustentável da Zona Costeira, documento que é dado como reproduzido na presente acta, 
com o número seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião, praticado pelo 
Vereador Álvaro Beijinha em representação do Presidente da Câmara Municipal, Vítor 
Proença, em 29 de Dezembro de 2008. ---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: 1. Ser competência da Câmara Municipal a aprovação de 
actos administrativos relativos à participação do Município em projectos e acções de 
cooperação com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas no âmbito do apoio a 
actividades de interesse municipal; --------------------------------------------------------------------  
2. Os actos administrativos serem passíveis de ratificação pelo órgão detentor da 
competência legal para o efeito, quando tiverem sido praticados por órgão incompetente. ---  
De Direito: Artigo 64 nº 4 alínea f) e nº 3 do artº 68, ambos da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 137 do 
Código de Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Proposta de novo limite de cinco milhões de euros para os ajustes directos 
em obras públicas. --------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Não adopção do eventual novo limite de cinco milhões de euros, para ajuste 
directo de obras públicas durante 2009 e 2010, em processos de contratação pública pela 
Câmara Municipal de Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: A intenção do Governo, apresentada pelo Senhor 1º Ministro, de 
aprovar uma resolução que permita alargar – durante 2009 e 2010 – o limite dos ajustes 
directos de obras públicas até ao máximo de 5 milhões de euros, merece total discordância 
desta Câmara Municipal, porquanto: ------------------------------------------------------------------  
1. Não se encontra explicação para promover um aumento tão significativo (na ordem de 
uma multiplicação por 33) do limite dos valores do ajuste directo de obras públicas, muito 
menos num ano em que vão ocorrer três actos eleitorais. -----------------------------------------  
2. A garantia dos princípios de transparência e de rigor nos negócios de contratação pública 
também indispensável numa época de crise económica como a que hoje atravessamos 
ficaria severamente comprometida com a alteração que ora se apresenta.-----------------------  
3. A Câmara Municipal de Santiago do Cacém continuará a partar a sua actuação através da 
capacidade de gestão, maior rigor no planeamento e programação dos trabalhos, na 
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produção atempada de projectos de obras e no lançamento das respectivas empreitadas, de 
modo a concretizar candidaturas ao QREN e outros financiamentos públicos viabilizando 
novas oportunidades para o Município e para os cidadãos. ----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. --------------------------------------------------------  
Um voto contra, do Senhor Vereador Manuel Mourão, eleito do PS. ----------------------------  
Uma abstenção, da Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia, eleita do PS. ----------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Execução das Infra-estruturas do Loteamento Apoiado de Vale de Água -  
LOCALIZAÇÃO: Vale de Água ---------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezoito de dois mil e oito da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o cálculo de Revisão de Preços, a que corresponde os seguintes 
valores, arruamentos, seiscentos e cinquenta e nove euros e setenta cêntimos, infraestruturas 
telefónicas, cento e noventa e cinco euros e catorze cêntimos. ------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Artº 199º do Decreto Lei 59/99, de 2 de Março. ---------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para entidades que asseguram o transporte de 
refeições – Ano Lectivo 2008/2009 – Juntas de Freguesia de Ermidas Sado, São 
Bartolomeu da Serra e Santo André e Centro de Dia de São Francisco da Serra  -------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde / Informação 
Nº 257/DEASS/SASETEGE/2008 --------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para a Juntas de Freguesia de Ermidas Sado, de São Bartolomeu 
da Serra e Santo André e ainda para o Centro de Dia de São Francisco da Serra as seguintes 
verbas destinadas ao pagamento do serviço de transporte de refeições, mediante 
apresentação dos respectivos mapas mensais: 2.972,82 € (dois mil, novecentos e setenta e 
dois euros e oitenta e dois cêntimos), 2.994,10 € (dois mil, novecentos e noventa e quatro 
euros e dez cêntimos), 990,08 € (novecentos e noventa euros e oito cêntimos) e 2.013,09 € 
(dois mil e treze euros e nove cêntimos) respectivamente, considerando o valor ao 
quilómetro de 0,56 €, praticado no ano lectivo 2007/2008.----------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. alínea d) do número 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------  
- alínea b) do número 3 do artigo 19º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro; --------------------  
- alínea a) do número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro.-------  
2. A necessidade de se proceder ao pagamento do serviço prestado pelas entidades referidas 
desde o início do ano lectivo (Setembro de 2008). --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transportes Escolares 2008/2009 – Transferência de verbas para as 
Juntas de Freguesia de São Domingos, Santo André e Vale de Água -----------------------  
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SR. 23.6. – Transportes Escolares da Divisão de Educação, Acção Social 
e Saúde/SASETEGE/2008, Informação Nº 258/DEASS/SASETEGE/2008 de 30/10/2008--  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: transferir para as Juntas de Freguesia de São Domingos, Santo André e Vale 
de Água as verbas a seguir discriminadas, mediante apresentação dos mapas mensais, 
destinadas a fazer face às despesas tidas com a execução dos circuitos especiais de transporte 
escolar, no presente ano lectivo: -----------------------------------------------------------------------  
Previsão de custos – Ano Lectivo 2008/2009: -----------------------------------------------------  
• Junta de Freguesia de São Domingos – 3.530,90 € (três mil, quinhentos e trinta euros e 
noventa cêntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------  
• Junta de Freguesia de Santo André – 3.006,96 € (três mil e seis euros e noventa e seis 
cêntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------------  
• Junta de Freguesia de Vale de Água – 13.157,76 € (treze mil, cento e cinquenta e sete 
euros e setenta e seis cêntimos).------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. A obrigatoriedade em assegurar o transporte escolar - na modalidade 
de circuito especial de alunos que a ele têm direito, nos termos do Decreto-Lei Nº 299/84, 
de 5 de Setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------  
2. A inexistência de viaturas municipais que possam assegurar, na totalidade e 
directamente, a execução dos circuitos especiais no terreno; --------------------------------------  
3. A disponibilidade manifestada pelas Juntas de Freguesia em causa para assegurarem este 
tipo de serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para realização de visitas de estudo – Ano 
Lectivo 2008/2009 ---------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSR.23.6.5/1. da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde, informação 
nº 06/DEASS/SASETEGE/09 de 2009.01.12. -------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias do 
Município as verbas para realização de visitas de estudo constantes no documento que é 
dado como reproduzido na presente acta, com o número sete, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da Reunião, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 3.161,00 € 
(três mil cento e sessenta e um euros); Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 
2.036,00 € (dois mil e trinta e seis euros); Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 
4.481,00 € (quatro mil quatrocentos e oitenta e um euros); Agrupamento de Escolas de 
Santo André 4.406,00 € (quatro mil quatrocentos e seis euros); Escola Secundária Manuel 
da Fonseca 956,00 € (novecentos e cinquenta e seis euros) e Escola Secundária Padre 
António Macedo 1.006,00€ (mil e seis euros), perfazendo um total de 16.046,00 € 
(dezasseis mil e quarenta e seis euros). ---------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Número 2. 2. das Normas de Apoio a Visitas de Estudo organizadas 
pelos estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário oficiais existentes no 
Concelho;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2009-01-22                                                                                         

ASSUNTO: Acumulação de Bolsas de Estudo 2008/2009--------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE – Informação nº 315/DEASS/SASETEGE/08 -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar a acumulação de bolsas de estudo a todos os bolseiros desta 
Câmara Municipal até ao limite máximo fixado como estimativa de montante mínimo 
suficiente por mês a um estudante deslocado; -------------------------------------------------------  
2. que esse montante mínimo mensal seja fixado em 300,00 € (trezentos euros);--------------  
3. nos casos em que o somatório das duas bolsas ultrapasse o limite de 300,00 €, seja a 
bolsa de estudo municipal reduzida até ao montante em  que o somatório das duas perfaça 
aquele valor; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
4. deverão os candidatos aprovados em reunião de Câmara como bolseiros entregar no 
Serviço de Acção Social Escolar, Transportes Escolares e Gestão de Equipamentos 
declaração dos Serviços Sociais do respectivo estabelecimento de ensino comprovativa do 
recebimento (ou não) de bolsa de estudo e seu montante mensal, só após o que serão 
processadas as respectivas mensalidades. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Nº 2 do artigo 14º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de 
Estudo para o Ensino Superior Politécnico e Universitário; ---------------------------------------  
2. tem esta autarquia autorizado, desde o ano lectivo 1994/1995, a acumulação de bolsas de 
estudo até aos limites anualmente fixados por deliberação de Câmara.--------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2008/2009 – Aumento do número de vagas destinadas às 
Primeiras Candidaturas -------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE – Informação nº 316/DEASS/SASETEGE/2008 ----------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aumentar o número de bolsas de estudo destinadas às primeiras candidaturas 
de 6 (seis) para 15 (quinze). ----------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. das 29 vagas destinadas a renovações, conforme deliberação de 
Câmara de 17/07/2008:----------------------------------------------------------------------------------  
a) só 20 vagas foram preenchidas por os candidatos reunirem as condições de admissão ao 
concurso e de aprovação; -------------------------------------------------------------------------------  
b) 2 vagas não foram preenchidas por os anteriores bolseiros não terem apresentado 
candidatura; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
c) 4 candidaturas não reuniram as condições de admissão ao concurso; ------------------------  
d) 1 candidatura foi excluída por o candidato não ter apresentado os documentos 
solicitados; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) 2 candidaturas reuniram as condições de admissão ao concurso mas não estavam em 
condições de terem as suas bolsas renovadas de acordo com as alíneas c) e d) do artigo 14º 
do Regulamento.------------------------------------------------------------------------------------------  
2. de acordo com deliberação de Câmara de 17/07/2008 foram abertas 6 vagas para as 
Primeiras Candidaturas. ---------------------------------------------------------------------------------  
3. a alteração do número de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas não vem alterar o 
número global de bolsas de estudo postas a concurso: 35 (trinta e cinco). ----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Transferência de verbas para material didáctico: Ano lectivo 2008/2009 
1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré – Escolar--------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde, informação nº 
07/DEASS/SASETEGE/09 de 13.01.2009. ----------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Um - Transferir para  os Agrupamentos de Escolas do Município uma verba  
destinada à aquisição de material didáctico constante no documento que é dado como 
reproduzido na presente acta, com o número oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro 
de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da 
Reunião, a saber: Agrupamento de Escolas de Alvalade 1.823,00 € (mil oitocentos e vinte e 
três euros); Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo 913,00 € (novecentos e treze 
euros); Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 2.880,00 € (dois mil oitocentos e 
oitenta euros) e Agrupamento de Escolas de Santo André 2.495,00 € (dois mil quatrocentos 
e noventa e cinco euros) sendo o valor total de 8.111,00 € (oito mil cento e onze euros). ----  
Dois – que os respectivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, as facturas 
relativas à aquisição do referido material. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: - artigo 19 º do Decreto – Lei nº159/99, de 14 de Setembro, -------------  
- dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didáctico para 
as escolas do 1º ciclo do ensino básico e para os estabelecimentos de educação pré-escolar, 
material que, dadas as suas características, facilmente se degrada e que, por essa razão, deve 
ser substituído no início de cada ano lectivo. --------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. --------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2009, informação nº 06/DEASS/SASETEGE/2009 de 15.01.2009.-----  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação, livros e 
material escolar) aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico e crianças do Pré-Escolar 
constantes no documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número 
nove Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. -------------------------------  
2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas as verbas para aquisição de livros e material 
escolar, destinados aos alunos carenciados – escalão A e B, constantes na informação 
anexa, a saber: Agrupamento de Santiago do Cacém 225,00 €, sendo o valor total de 225,00 
€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; --------------------------  
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008.----------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. --------------------------------------------------------  
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.----------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA – CORAL HARMONIA -----------------------  
ASSUNTO: Deslocação a Sicília – Transferência de verba------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/09-15.A.1 do Serviço de Acção Cultural da Divisão 
Sócio Cultural---------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos --------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros) para a Sociedade Harmonia – Coral Harmonia destinada a apoiar a 
participação do Coral Harmonia no X Festival Coral de Trecastagni – Sicília.-----------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos.--------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Electrificação Rural da Zona Norte de Cruz de João Mendes – Corte-
Chã, na Freguesia de S. Francisco da Serra ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: S. Francisco da Serra. -----------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número cento e cinquenta de mil novecentos e noventa e um da 
Divisão de Serviços Urbanos. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar os termos do Protocolo e adjudicar a execução da obra à EDP, 
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 pelo Senhor Presidente e 
pela Senhora Secretária Substituta da Reunião.------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta que o pedido efectuado pelos moradores é uma 
aspiração de longa data; ---------------------------------------------------------------------------------  
2. Tendo em conta que a electrificação servirá diversos Montes (nove no total) onde 
residem, com carácter permanente ou sazonal diversas famílias, contribuindo a realização 
desta obra para a não desertificação desta zona; -----------------------------------------------------  
3. Tendo em conta que o valor global da electrificação orça em € 39.762,64 (trinta e nove 
mil setecentos e sessenta e dois Euros e sessenta e quatro Cêntimos) acrescido de IVA, 
totalizando € 47.715,17 (quarenta e sete mil setecentos e quinze Euros e dezassete 
Cêntimos);-------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Considerando que o PPI insere as electrificações rurais no Projecto 2009/086 do 
Objectivo 3.2.2.3.1., com a verba global de € 52.000,00 (cinquenta e dois mil Euros); -------  
5. Tendo em conta a intenção manifestada, quer pela Junta de Freguesia de S. Francisco da 
Serra, quer pelos interessados, em comparticipar nos custos da obra, foi elaborado o 
presente Protocolo entre a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Junta de Freguesia de 
S. Francisco da Serra e Proprietários dos fogos a electrificar. -------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
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ASSUNTO: Projecto de postura municipal de trânsito “Condicionamento de trânsito 
de veículos de transporte de mercadorias perigosas nos perímetros urbanos do 
Município de Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número oito de dois mil e nove da Divisão de Serviços 
Urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado.-----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a proposta de projecto de postura municipal de 
trânsito.”Condicionamento de trânsito de veículos de transporte de mercadorias perigosas 
nos perímetros urbanos do município de Santiago do Cacém” e seu envio à Assembleia 
Municipal, 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 pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: A presente postura é elaborada ao abrigo do disposto no artigo 241º da 
Constituição da República Portuguesa, na alínea a) do nº 1 do artigo18º da Lei nº 159/99, de 
14 de Setembro, na alínea a) do nº 2 do artigo 53º, alínea u) do nº 1 e alínea a) do nº 6 do 
artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na redacção que lhe foi dada pela Lei nº 5-
A/2002, de 11 de Janeiro, na Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro, no Código da Estrada 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de Maio, alterado pelos Decretos-Lei nº 2/98, de 
3 de Janeiro, nº 265-A/2001, de 28 de Setembro, Lei nº 20/2002, de 21 de Agosto e 
Decreto-Lei nº 44/2005, de 23 de Fevereiro. ---------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Protocolo com a RECILITORAL, LDA. para criação de um centro 
receptor de veículos em fim de vida e sucatas metálicas resultantes de actividades de 
reparação de veículos automóveis. ------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nove de dois mil e nove da Divisão de Serviços Urbanos.-----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Revogar o acto administrativo de aprovação da Minuta de Protocolo com 
a RECILITORAL, LDA. – Deliberação da Câmara Municipal  de 12 de Junho de 2008.-----  
2. Aprovar a Minuta de Protocolo com a RECILITORAL, LDA. mencionado em epígrafe, 
conforme 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 pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária Substituta da Reunião. --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Foi necessário proceder a alguns ajustamentos ao texto aprovado. --  
2. Alínea e) do n.º 1 e alínea f) do n.º 2 do Art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro;---------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 2/DGU/SAU, de dois mil e nove, da Secção de 
Administração Urbanística. -----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
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que é dado como reproduzido na presente acta, com o número treze, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária Substituta da Reunião. ----------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SALEMA QUINTELA, CONSTRUÇÕES, S.A. -------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a alteração de loteamento nº 12/2008, a levar a efeito por  
Salema Quintela, Construções S.A. , Loteamento Municipal do Plátano – Bairro das 
Flores – Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento Municipal do Plátano – Bairro das Flores – Vila Nova de 
Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 12/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. -------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento nº 12/2008, a levar a efeito por Salema 
Quintela Construções S.A. , no loteamento Municipal do Plátano – Vila Nova de Santo 
André, prédios descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os 
nº s 03547, 03548, 03549, 03550, 03551, 03552, 03553, 03554, 03555, 03556, 03557, 
03558, 03559, 03560, 03561, 03562, 03563, 03564, 03565, 03566, 03567, 03568, 03569, 
03570, 03571, 03572, 03573, 03574, 03575, 03576, 03577, 03578/131100, da freguesia de 
Santo André, que consiste:------------------------------------------------------------------------------  
- Na redução da área de estacionamento de 1.937,50 m2 para 1.637,50 m2.---------------------  
- No aumento da área de passeios de 3.133,55 m2 para 3.558,53 m2. ----------------------------  
- Na redução das áreas verdes de 1.744,00 m2 para 1.619,02 m2 . --------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 3 do artigo 27º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, está 
dispensado o procedimento de consulta aos titulares dos lotes constantes do alvará, para 
efeitos de pronúncia, na medida em que os mesmos são, na sua totalidade, da propriedade 
do actual requerente. ------------------------------------------------------------------------------------  
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei, cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CUSTÓDIA MARIA GAMITO VILHENA.------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao loteamento n.º 14/1983, em nome de Francisco 
Pereira Vilhena -----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento de Francisco Pereira Vilhena, lote 1 – S. Bartolomeu da 
Serra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 14/1983 com alvará 04/1984 da Divisão de 
Gestão Urbanística/Secção de Administração Urbanística e requerimento n.º 33 de 
06/01/2009, em nome de Custódia Maria Gamito Vilhena.----------------------------------------  

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração à licença de loteamento, a levar a efeito por Custódia 
Maria Gamito Vilhena no Loteamento de Francisco Pereira Vilhena, lote 1, em S. 
Bartolomeu da Serra, que se traduz na divisão do mesmo, constituindo assim dois lotes, o nº 
1 com a área de 567,80 m2 (destinado a edifico de habitação) e o nº 11 com a área de 
309,70 m2 ( destinado a construção de telheiro)-----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99, de 16 de 
Dezembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 04 de Setembro e atendendo 
à natureza da alteração pretendida que não que não tem implicações ao nível dos parâmetros 
urbanísticos do loteamento, bem com à luz do principio da desburocratização e da 
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eficiência (art.º 10 do CPA), poderá o pedido decorrer nos termos do n.º 8 do Artigo 27.º do 
RJUE, segundo o qual “as alterações à licença de loteamento, com ou sem variação do 
número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação e de construção até 
3% desde que não impliquem aumento do número de fogos, alteração de parâmetros 
urbanísticos ou utilizações constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território, 
são aprovados por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de quaisquer 
outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis”. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: 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: Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a cedência, por arrendamento, da 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, à Senhora Inês Filipa Gomes Lopes, a exercer funções no Centro de 
Saúde de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovar a Minuta do Contrato de Arrendamento, 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 pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária 
Substituta da Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea f) do nº 1 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.----  
2. No âmbito do processo de incentivos e apoio à fixação de técnicos de saúde no concelho 
de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público.-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia Norte – Vila Nova de Santo André ----------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 10.01-06/2007, do Serviço de Património. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Efectuar inquérito público através da publicação de editais, com vista à 
desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 18,00 m2, 
destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro da Atalaia Norte, n.º 162, em Vila 
Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 6 076º, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha n.º 01439/260391, da freguesia de Santo André. -------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor António João Marques 
Cabaça e conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais ------------------------  
Nos termos da alínea b) nº 4 do art.º 53º da alínea a) nº 6 do art.º 64º e art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM. --------------------  
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ASSUNTO: Desafectação de terreno do domínio público.-------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Bairro da Atalaia Norte – Vila Nova de Santo André ----------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 10.01-01/2009, do Serviço de Património. ----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Efectuar inquérito público através da publicação de editais, com vista à 
desafectação do domínio público de uma parcela de terreno, com a área de 18,00 m2, 
destinada a ser anexada ao prédio urbano sito no Bairro da Atalaia Norte, n.º 161, em Vila 
Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o artigo 1 326º, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial sob a ficha n.º 01440/260391, da freguesia de Santo André. -------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o requerido pelo Senhor António Joaquim dos Santos 
Coelho e conforme parecer positivo dos Serviços Técnicos Municipais ------------------------  
Nos termos da alínea b) nº 4 do art.º 53º da alínea a) nº 6 do art.º 64º e art.º 91º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de 
Janeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ CARLOS VARELA LIMA. ------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão da fracção D – do Lote número cento e cinquenta e dois da 
Zona de Actividades Mistas de Vila Nova de Santo André. -----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero dois. zero dois – zero sete de dois mil e dois do 
Serviço de Património. ----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: a) Revogar a Deliberação de Câmara, datada de 13 de Novembro de 2002, 
em que o senhor José Carlos Varela Lima foi autorizado a Transmitir a fracção D, para a 
dona Ana Cristina Bicho Ramos Ribeiro; ------------------------------------------------------------  
b) Autorizar o Senhor José Carlos Varela Lima a transmitir a fracção D – do prédio 
construído no lote cento e cinquenta e dois da Zona de Actividades Mistas em Vila Nova de 
Santo André, para a “Caixa Leasing Factoring”. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Uma vez que a dona Ana Cristina Ribeiro necessita de recorrer a 
empréstimo bancário, a transmissão tem que ser efectuada em nome do Leasing; ------------  
2. Nos termos do nº 2 do artigo 1º e do nº 1 do artigo 8º do Regulamento de Constituição do 
Direito de Superfície nas Zonas de Actividades Mistas de Vila Nova de Santo André. -------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FRANCLIM CHAINHO e ANA MARIA CAVALINHOS. -----------------  
ASSUNTO: Alteração do objecto do direito de superfície - Lote nº 15, da Zona de 
Industria Ligeira, Expansão II. ---------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 19/1999 do Serviço de Património.-------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.-------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração do objecto do direito de superfície sobre o Lote n.º 15 da 
Zona de Industria Ligeira, Expansão II., descrito na C.R.P. sob a ficha n.º 02966/210296, da 
freguesia de Santo André, de “oficina de reparações e electricidades auto” para “atelier de 
pinturas decorativas”.------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – De acordo com o solicitado pelos requerentes. ------------------------  
2 - Nos termos do nº 2 do artigo 1º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
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alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


