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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE ---  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos cinco dias do mês de Fevereiro 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 quatro da reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador José Rosado, 
por não ter estado presente. --------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES: ---------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Pedido de autorização de colocação das Armas do Município no cartão de 
sócio da Casa do Benfica de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Divisão de Comunicação e Imagem, informação nº 3/DCI/2009. --------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Que a Câmara Municipal apresente pedido de autorização, para o uso do brasão 
por parte da Casa do Benfica, à Assembleia Municipal, uma vez que cabe a este órgão 
deliberativo a competência para a constituição do brasão do município e sua utilização. --------  
FUNDAMENTOS: De facto – A Casa do Benfica de Santiago do Cacém solicitou no seu 
ofício datado de 10 de Outubro de 2008, autorização para a colocação das armas do município 
nos cartões dos seus associados.---------------------------------------------------------------------------  
De direito – Nos termos da alínea t), do nº 2 do artigo 53 da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro e nos termos da alínea a) do nº 6 do 
artigo 64 do mesmo diploma. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Carta Educativa do Município de Santiago do Cacém – Homologação --------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r 25.5.3 Carta Educativa do Município de Santiago do Cacém, da Divisão 
de Educação, Acção Social e Saúde/2009.---------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da correspondência trocada entre a Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém e a Direcção Regional de Educação do Alentejo sobre a homologação da 
Carta Educativa do Município de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------  
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FUNDAMENTOS: 1. alínea a) do número 2 do artigo 19 da Lei nº 159/99, de 14 de 
Setembros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. alínea b) do nº 1 do artigo 4 do Decreto Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro.------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio Alimentar-  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2008, informação nº 019/DEASS/SASETEGE/2008 de 22.01.2009.-------  
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 às crianças do Pré-Escolar, 
constantes das listagens, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número vinte, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ----------------------------------------------  
2. Transferir para o Agrupamento de Escolas a verba para aquisição de livros e material 
escolar, destinado ao aluno carenciado – escalão A, constante na listagem anexa, a saber: 
Agrupamento de Santo André 312,50 € (trezentos e doze euros e cinquenta cêntimos) e 
Agrupamento de Cercal do Alentejo 25,00 € (vinte e cinco euros) sendo o valor total de 
337,50 € (trezentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos). --------------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro;------------------------------  
• Despacho nº 20956/2008, de 11 de Agosto de 2008. -------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Carnaval das Escolas / 2009 – Desfile na cidade de Santiago do Cacém -------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: 30.7 – Programas e Iniciativas, informação nº 32/DEASS/SASETEGE/09 
de 2009/01/20. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO 1. do Programa da Festa de Carnaval das Escolas / 2009 na 
Cidade de Santiago do Cacém; ----------------------------------------------------------------------------  
2. da Previsão de Custos da iniciativa: -------------------------------------------------------------------  
Animação do Desfile: 2.400,00 € (dois mil e quatrocentos euros); ----------------------------------  
Materiais de Carnaval: 747,00 € (setecentos e quarenta e sete euros);-------------------------------  
Total Previsto: 3.147,00 € (três mil cento e quarenta e sete euros)-----------------------------------  
FUNDAMENTOS: Tem constituído prática da Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
organizar conjuntamente com os estabelecimentos de educação e ensino da cidade de Santiago 
do Cacém e localidades próximas o Desfile de Carnaval. ---------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO CORAL DO CLUBE GALP ENERGIA---------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André ---------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Ficha de atendimento datada de 17/11/08 ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Proceder a uma transferência de verba no valor de 2.000,00 € (dois mil euros), 
para o Grupo Coral do Clube Galp Energia destinada a apoiar à edição do CD “Em Tons de 
Natal”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para Núcleo de Confraternização dos Árbitros de 
Futebol de Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/2009 – 3.3.2.4 com a informação nº 02/2009 da 
Divisão Sócio Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 200,00 Euros (duzentos euros) 
para o Núcleo de Confraternização dos Árbitros de Futebol de Santiago do Cacém, como 
apoio aos encargos resultantes da organização do Colóquio “UMA OUTRA VISÃO DA 
ARBITRAGEM” no âmbito das comemorações do 30º Aniversário da Associação. -------------  
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios concedidos pelo Município aos clubes possibilitam o 
desenvolvimento da sua actividade desportiva, bem como a continuidade da sua intervenção 
junto da população do Município.-------------------------------------------------------------------------  
2.Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção da 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para União Sport Clube------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 02/2009-3.3.2/4 com a informação nº 10/2009 da Divisão 
Sócio Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 10.062,88 € (dez mil e sessenta e dois euros e 
oitenta e oito cêntimos) por duodécimos, destinada ao pagamento do funcionário afecto à 
manutenção do Campo Municipal Miróbriga.-----------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b)do nº 4 do artigo 61 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: Transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Cercal do 
Alentejo-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 14/2008-31.1.1 com a informação nº 149/2008 e nº 159-
2008 da Divisão Sócio Cultural.---------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 640,94 € (seiscentos e quarenta 
euros e noventa e quatro cêntimos) referente a 439 refeições, servidas pelo Agrupamento de 
Escolas de Cercal do Alentejo, aos alunos e professores participantes no Corta Mato Escolar 
Concelhio, realizado no dia 14 de Janeiro de 2009. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1. As Escolas que colaboraram na organização do Corta Mato Escolar 
Concelhio prestam um apoio muito importante na sua divulgação e organização, contribuindo 
assim, para a dinâmica desportiva do nosso Concelho. ------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Alteração do Regulamento Municipal do Serviço de 
Abastecimento de Águas / Criação de uma Tarifa especial para famílias numerosas.  ----  
REFERÊNCIA: Processo número oitenta de dois mil e sete da Divisão de Ambiente e 
Saneamento Básico. -----------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado---------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar as alterações ao Regulamento do Serviço de Abastecimento de 
Água do Município de Santiago do Cacém, descritas em anexo.-------------------------------------  
2. Submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, as alterações ao Regulamento.  
FUNDAMENTOS: 1. Na prossecução de uma política de gestão com preocupações de ordem 
social, pretende-se uma alteração ao tarifário da água com a criação de uma tarifa especial 
para famílias numerosas. -----------------------------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o disposto no artigo 118º do Código do Procedimento Administrativo. ------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Proposta de Alteração do Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos do 
Município de Santiago do Cacém / Criação de uma Tarifa especial para famílias 
numerosas. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Serviços 
Urbanos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado---------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar as alterações ao Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos do 
Município de Santiago do Cacém descritas em anexo.-------------------------------------------------  
2. Submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, as alterações ao Regulamento.  
FUNDAMENTOS: 1. Na prossecução de uma política de gestão com preocupações de ordem 
social, pretende-se uma alteração ao tarifário de resíduos sólidos urbanos com a criação de 
uma tarifa especial para famílias numerosas. ------------------------------------------------------------  
2. De acordo com o disposto no artigo 118º do Código do Procedimento Administrativo. ------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número 4/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 que é 
dado como reproduzido na presente acta, com o número vinte e um, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. --------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Concurso para atribuição de oito lotes destinados a habitação no 
Loteamento Municipal da Costa de Santo André. --------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santo André --------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número 12/DOTP/STH/09 de Vinte e Oito de Janeiro de Dois 
Mil e Nove da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto -----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: Considerando:------------------------------------------------------------------------------  
1 – Que no aglomerado urbano da Costa de Santo André e Brescos, predomina uma ocupação 
de natureza não permanente e marcadamente sazonal, relacionada com a vocação turística e 
balnear da localidade; ---------------------------------------------------------------------------------------  
2 – Que em consequência, importa aproveitar as escassas possibilidades de reforço e 
consolidação da comunidade permanente, como factor indispensável para a sua coesão e para 
o seu desenvolvimento equilibrado e sustentável; ------------------------------------------------------  
3 – Que permanecem vagos 18 lotes para habitação no Loteamento Municipal da Costa de 
Santo André;--------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 – Que será pertinente viabilizar a cedência de oito destes lotes destinando-os a habitação 
própria e permanente: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Propõe-se: em conformidade com o Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de 
Terreno para Habitação, tendo em conta o artigo 27º, - “ Em situações excepcionais, de acordo 
com os objectivos sociais a atingir pelo município, pode a Câmara Municipal definir critérios 
de classificação diferentes dos previsto no artigo 18º”; - a abertura de um Concurso Público. --  
1– Relativamente à Participação e Admissão ao Concurso ---------------------------------------  
1.1 – No Concurso podem participar os cidadãos nacionais ou estrangeiros, maiores ou 
emancipados que não possuam habitação própria no Município de Santiago do Cacém, ou 
aqueles que, possuindo habitação própria no Município, a mesma não possua as mínimas 
condições de habitabilidade para o agregado familiar. ------------------------------------------------  
1.2 – Para os devidos efeitos entende-se que o concorrente não possui casa de habitação 
própria, quando na área do Município de Santiago do Cacém não possua prédios urbanos 
inscritos na Matriz Predial Urbana ou registados na Conservatória do Registo Predial em seu 
nome ou em nome de qualquer elemento do seu agregado familiar. ---------------------------------  
1.3 - Cada interessado terá apenas direito à atribuição de um lote, ficando excluído de outros 
Concursos ou Atribuições que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém venha a fazer em 
toda a área do Município.-----------------------------------------------------------------------------------  
1.4 – Todos os interessados deverão proceder a uma inscrição que será feita na Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém através do preenchimento e entrega da Ficha de Inscrição 
em modelo próprio e acompanhada dos seguintes documentos:--------------------------------------  
a) Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Identificação Fiscal do interessado e do 
cônjuge ou equiparado; -------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Declaração da Repartição das Finanças comprovativa dos prédios que o interessado e o 
cônjuge ou equiparado possuem; --------------------------------------------------------------------------  
c) Atestado da Junta de Freguesia que confirme o número de anos de residência do interessado 
na Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOTA: no caso de se tratarem de Cidadãos residentes na Costa de Santo André, isto é aqueles 
cuja família directa (ascendentes em linha recta ou equiparados), reside ou residiu nesta 
comunidade, será necessário que a Junta de Freguesia, faça referência também à situação do 
concorrente. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.5 – A Câmara Municipal de Santiago do Cacém pode, a qualquer momento, solicitar aos 
inscritos documentos adicionais que considere relevantes para uma melhor verificação das 
condições de admissão dos interessados ou à confirmação dos dados constantes da Ficha de 
Inscrição. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.6 – O prazo para a apresentação da candidatura será de 20 dias úteis a contar da data da 
afixação do edital que publicita a abertura do Concurso Público. ------------------------------------  
1.7 – As Candidaturas serão recebidas no Serviço Técnico de Habitação – STH da Câmara 
Municipal, onde será facultada a Ficha de Inscrição para o Concurso bem como serão 
prestados os esclarecimentos necessários aos concorrentes. ------------------------------------------  
Conceitos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Agregado familiar – O conjunto de pessoas constituído pelo interessado/adquirente, pelo 
cônjuge ou equiparado, pelos parentes ou afins na linha recta ou até ao 2.º grau da linha 
colateral, bem como pelas pessoas relativamente às quais, por força de lei ou de negócio 
jurídico haja obrigação de convivência ou de alimentos. ----------------------------------------------  
Habitação própria – Aquela em relação à qual o indivíduo goza de modo pleno e exclusivo 
dos direitos de uso fruição e disposição dentro dos limites da lei e com a observância das 
restrições por ela impostas.---------------------------------------------------------------------------------  
Interessado – Toda a pessoa que pretenda adquirir terreno para nele edificar uma habitação. 
Residência habitual – É a casa onde habitualmente o indivíduo vive com o seu agregado 
familiar com estabilidade e em que tem instalado o seu centro de vida familiar. A residência 
permanente e a residência habitual são uma e a mesma coisa. ----------------------------------------  
Equiparado a cônjuge – Pessoa que vive com outra em plena comunhão de vida, sem que 
entre si tenham contraído casamento, bem como a pessoa que não vivendo em plena 
comunhão de vida, pretenda vir a viver.------------------------------------------------------------------  
Preço de Venda dos Lotes --------------------------------------------------------------------------------  
1 -. O preço por metro quadrado dos lotes a alienar será fixado pela Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, tendo em conta a zona onde se inserem, propondo-se neste caso o valor 
de 120 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2 - O preço referido no número anterior, apenas respeita ao valor do lote, não isentando o 
adquirente do pagamento de quaisquer taxas, licenças ou preços respeitantes, designadamente, 
ao licenciamento/autorização das operações urbanística, impostos ou outras contribuições 
devidas, nem dos referentes às ligações domiciliárias de águas, esgotos, electricidade, 
telefones ou outros. ------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOTEAMENTO MUNICIPAL DA COSTA DE SANTO ANDRÉ  
Índice de construção de 0,65. 
Nº Lote Área do Lote Nº de Fogos Nº de Pisos Preço de Venda 
57 253 m² 1 Tipo A 30.360,00 € 
65 253 m² 1 Tipo A 30.360,00 € 
109 253 m²  1 Tipo A 30.360,00 € 
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110 253 m² 1 Tipo B 30.360,00 € 
111 253 m² 1 Tipo B 30.360,00 € 
117 253 m² 1 Tipo C 30.360,00 € 
137 253 m² 1 Tipo A / B 30.360,00 € 
139 253 m² 1 Tipo B 30.360,00 € 

Projecto Tipo: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal fornecerá os projectos de Arquitectura, Estabilidade, Redes de Águas e 
Esgotos, sendo que compete ao adquirente do lote a apresentação de todos os restantes 
projectos necessário ao licenciamento. -------------------------------------------------------------------  
Condições de Pagamento ---------------------------------------------------------------------------------  
1 – O pagamento dos lotes será efectuado nas seguintes condições: ---------------------------------  
a) Pagamento de 10% do preço total do lote, até 24.00 horas após a Reunião para Atribuição 
do terreno, e o restante valor no acto da escritura de compra e venda; ------------------------------  
2 – A Escritura pública de compra e venda será celebrada no prazo máximo de 90 dias a 
contar da data do Auto de Atribuição do lote. -----------------------------------------------------------  
3 - A atribuição do lote fica automaticamente sem efeito, se a escritura não se efectuar no 
prazo previsto por razões imputáveis ao adquirente ---------------------------------------------------  
Reserva de propriedade-----------------------------------------------------------------------------------  
1 - Os lotes estão sujeitos a Reserva de Propriedade a favor do Município de Santiago do 
Cacém até dez anos a contar da data da emissão do alvará de licença/autorização de utilização, 
devendo esta cláusula constar da respectiva escritura de compra e venda --------------------------  
2 - A Reserva de Propriedade está ainda sujeita a registo na Conservatória do Registo Predial, 
a efectuar em simultâneo com o registo da respectiva propriedade. ---------------------------------  
3 – A requerimento do adquirente, e desde que este apresente motivos considerados 
justificativos, pode a Câmara Municipal de Santiago do Cacém autorizar a alienação dos lotes, 
renunciando à reserva de propriedade. -------------------------------------------------------------------  
Prazos de Construção -------------------------------------------------------------------------------------  
1 – O adquirente do lote obriga-se a requerer o licenciamento/autorização administrativa para 
as obras de construção da habitação no prazo máximo de um ano a contar da data da escritura 
de compra e venda do lote. ---------------------------------------------------------------------------------  
2 – A edificação da habitação deve estar concluída no prazo de três anos a contar da data da 
celebração da escritura de compra e venda, considerando-se concluído a edificação, quando 
reúna as condições necessárias para a emissão do alvará da licença/autorização de Utilização.-  
3 - A requerimento do adquirente, e desde que este apresente motivos considerados 
justificativos, pode a Câmara Municipal de Santiago do Cacém conceder a prorrogação dos 
prazos previstos nos números anteriores. ----------------------------------------------------------------  
Critérios de classificação ---------------------------------------------------------------------------------  
1 – A classificação dos concorrentes será aferida pelos seguintes critérios: -------------------  
C1 – Idade do candidato; -----------------------------------------------------------------------------------  
C2 – Concorrentes; -----------------------------------------------------------------------------------------  
Conceito: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cidadãos oriundos e / ou residentes na Costa de Santo André: ---------------------------------------  
– aqueles cuja família directa (ascendentes em linha recta ou equiparados), reside ou residiu 
nesta comunidade. -------------------------------------------------------------------------------------------  
C3 – Nº de elementos que constituem o agregado familiar; ------------------------------------------  
C4 – Os candidatos portadores de deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior 
a 60%, devem declarar e fundamentar o grau de incapacidade e tipo de deficiência. -------------  
2 – A classificação final resulta da aplicação da seguinte fórmula geral: ----------------------  
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CF  =  C1 + C2 + C3 +C4 ---------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C1 Classe etária Pontos 
 18 - 35 20 
 36 – 64 10 
 ≥≥≥≥ 65 5 
C2 Concorrentes  
 Cidadãos nacionais ou estrangeiros que 

residam em Portugal 
0 

 Cidadãos que residam no Município 5 
 Cidadãos residentes na Costa de Santo 

André há menos de 10 anos 
20 

 Cidadãos oriundos e/ou residentes na 
Costa de Santo André há mais de 10 
anos 

60 

C3 Agregado familiar  
     1 5 
     2 10 
     3 15 
     4 20 
  ≥ 5 25 
C4 Candidatos Portadores de Deficiência  
 Grau de incapacidade igual ou superior 

a 60%. 
60 

Forma de Classificação/Selecção------------------------------------------------------------------------  
1 – Os concorrentes serão classificados por ordem decrescente de pontuação atribuída obtida 
através da aplicação dos critérios previstos no artigo anterior. ---------------------------------------  
2 – Serão considerados como efectivos tantos concorrentes quantos lotes disponíveis e como 
suplentes os restantes concorrentes -----------------------------------------------------------------------  
3 – No caso dos concorrentes que obtenham a mesma pontuação, atender-se-á em primeiro 
lugar ao agregado familiar, posteriormente ao número de anos de residência na localidade e 
por último à idade do concorrente. Na eventualidade do empate subsistir recorrer-se-á ao 
sorteio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4 – Da aplicação dos critérios de selecção é lavrada acta. ---------------------------------------------  
Exclusão dos Concorrentes-------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal poderá excluir os concorrentes que tenham prestado falsas declarações. -  
Resultados do Concurso/ Selecção ---------------------------------------------------------------------  
1 – No prazo máximo de 15 dias úteis após a data em que é lavrada a acta de selecção, a 
Câmara Municipal homologará a lista provisória da selecção, dela constando os candidatos 
excluídos, com a indicação sucinta das razões da exclusão. ------------------------------------------  
2 – Os interessados serão notificados da lista provisória dispondo de um prazo de 10 dias 
úteis, para se pronunciarem, por escrito, em sede de audiência prévia.------------------------------  
3 – Decorrido o prazo previsto no número anterior, a Câmara Municipal procederá à 
homologação e à publicitação da Lista Definitiva da Selecção dos concorrentes que serão 
notificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Atribuição e Alienação dos Lotes -----------------------------------------------------------------------  



    2009-02-05                                                                                                             

1 – Após a publicitação da Lista Definitiva, os interessados serão notificados pela ordem 
descrita na referida Lista, para junto da Câmara Municipal, procederem à escolha do lote de 
terreno a adquirir. -------------------------------------------------------------------------------------------  
a) A não comparência dos concorrentes seleccionados, será considerada desistência na 
aquisição do lote. --------------------------------------------------------------------------------------------  
2 – É lavrado um título de alienação, designado de “Auto de Atribuição”, com a descrição do 
lote, respectivas condições de pagamento e identificação do adquirente, ao qual é entregue o 
original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Os lotes poderão ser atribuídos por Concurso, nos termos do nº 2 do 
artigo 235º da Constituição da República Portuguesa, do nº 3 do artº 5º alínea c) e do nº 1 do 
artº 29º do Decreto-Lei 794/76, de 5 de Novembro com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 313/80, de 19 de Agosto, da alínea f) do nº 1 do artigo 64º do Decreto-Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com a redacção da Lei nº 5 A/2002, de 11 de Janeiro e do 
Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
IMPRENSA - Tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------- ----  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da Lei 
cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- --  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas dez horas e cinquenta minutos. -----------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------- --------------  
 

 


