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ACTA NÚMERO SEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA SETE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E OITO ----  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos sete dias do mês de Fevereiro de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do Cacém, na 
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 cinquenta minutos. ---------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Seguidamente, foi colocada a discussão e votação a acta número cinco, da reunião anterior, a 
qual foi aprovada, por unanimidade.--------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: -----------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------  
SEGURANÇA NO MUNICÍPIO ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos informou que teve conhecimento que, em Ermidas, 
quando acontece algum incidente, os elementos da GNR não saem do posto, porque não 
têm efectivos suficientes, pelo que, é necessário chamar os elementos da Sede do 
Município. Situação que a população não compreende. ---------------------------------------------  
Perguntou se há alguma informação sobre este assunto.---------------------------------------------  
O Senhor Presidente confirmou que estas ocorrências se têm repetido como já pôde 
testemunhar e que as mesmas resultam da falta de efectivos, dado que aquele posto só 
dispõe de seis elementos, número insuficiente para garantir a abertura do mesmo e a 
patrulha no exterior, tendo em conta as folgas e férias. ----------------------------------------------  
Informou que há preocupações com a segurança no Município, sobretudo nas freguesias do 
interior, as quais se prendem sobretudo com a falta de efectivos, situação que tem vindo a 
ser abordada no Conselho Municipal de Segurança. -------------------------------------------------  
Mais informou que tem feito diligências junto do Governo Civil e do Ministério da 
Administração Interna sobre a situação, tendo, recentemente, enviado uma segunda carta ao 
Senhor Secretário de Estado a solicitar uma audiência para análise do problema, dado que 
não obteve resposta à primeira carta que lhe endereçou, no ano anterior.-------------------------  
Acrescentou que também a Senhora Governadora Civil ficou de o contactar, em Novembro, 
do ano transacto, sobre este assunto e sobre a situação do posto da GNR de Cercal do 
Alentejo, onde é necessário efectuar obras, tendo a Câmara Municipal disponibilizado as 
instalações da EB1 da Pouca Farinha para instalação provisória dos efectivos. Mais 
informou que não tendo obtido resposta voltou a remeter carta à Senhora Governadora Civil 
sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que também em Alvalade existe uma 
situação precária em termos de efectivos, o que preocupa as populações. ------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRIBUNAL DE COMARCA DE SANTIAGO DO CACÉM – REORGANIZAÇÃO----  
O Senhor Presidente deu conhecimento que contactou o Senhor Secretário de Estado 
Adjunto da Justiça, para o convidar a se deslocar a Santiago do Cacém, no âmbito da 
reorganização em curso dos tribunais e atendendo à implicação da mesma no Tribunal da 
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Comarca, disponibilizando espaço para a realização de uma iniciativa sobre as reformas em 
curso, a promover com os profissionais da área da Justiça. -----------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------------  
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia seis de Fevereiro 
do ano em curso, eram as seguintes: --------------------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 398.761,54 € (trezentos e noventa e oito mil setecentos 
e sessenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos).-----------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 471.340,28 € (quatrocentos e setenta e um mil 
trezentos e quarenta euros e vinte e oito cêntimos). --------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES -----------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO--------  
ASSUNTO: Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2008-2011------------------------  
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 2008-2011 
as quais foram aprovadas pelo Conselho Directivo em 12/12/2007 e pela Assembleia 
Intermunicipal em 26/12/2007. -------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS 
VERDES”--------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Regime jurídico das regiões de turismo------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente-----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da intervenção proferida pelo deputado Francisco Madeira 
Lopes do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”, no passado dia 20 de 
Dezembro na Assembleia da República, durante o debate sobre o regime jurídico das 
regiões de turismo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------  
ASSUNTO: Projecto de Lei 431/X - Lei eleitoral dos órgãos das autarquias locais. ------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente-----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a moção relativa ao Projecto Lei nº 431/X – Lei Eleitoral dos 
Órgãos das Autarquias Locais que a seguir se transcreve:-------------------------------------------  
--------------------------------------------------“MOÇÃO--------------------------------------------- 
O Poder Local, tem assumido desde o 25 de Abril um valioso contributo para a construção e 
aprofundamento da Democracia, num modelo inseparável da eleição directa dos executivos 
municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Poder Local é em Portugal um modelo de referência de funcionamento democrático do 
Estado, de construção participada na resposta às necessidades das populações, de 
proximidade dos cidadãos em relação à gestão autárquica, de possibilidade de controlo 
democrático permanente da actividade dos eleitos. --------------------------------------------------  
O Projecto de Lei n.º 431/X com a designação de Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias 
Locais (alterações), subscrito pelos Grupos Parlamentares do PS e do PSD elimina a eleição 
directa das Câmaras Municipais e visa garantir, de modo artificial e administrativo, uma 
maioria absoluta a quem detém a presidência. A opção agora partilhada por PS e PSD, 
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expressão do projecto comum de favorecer um sistema assente em dois partidos, traduzir-
se-á num prejuízo do funcionamento colegial dos órgãos autárquicos, na redução do nível 
de fiscalização democrática e na ampliação da margem para uma gestão menos 
transparente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao contrário do que os seus autores sustentam não é a preocupação com a estabilidade e a 
governabilidade do funcionamento dos órgãos autárquicos que os move, factores que o 
actual sistema eleitoral provou garantir, nem tão pouco a falsa intenção de valorizar as 
assembleias municipais, mas sim, o indisfarçável objectivo de construir um sistema assente 
numa visão de poder absoluto e de personalização extrema com prejuízos pela 
representatividade política e pelo funcionamento colegial dos órgãos do executivo 
municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos que demagogicamente esgrimem de novo o argumento da estabilidade é necessário 
confrontá-los com a prova de um sistema eleitoral que ao longo de mais de 30 anos e de 
nove mandatos autárquicos apenas em 20 vezes, ou seja em menos de 1% do total dos 2.755 
executivos municipais que foram formados, foi necessário recorrer a eleições intercalares e 
que em dez dessas situações a força maioritária que detinha a presidência se encontrava em 
maioria absoluta.-------------------------------------------------------------------------------------------  
Com o projecto agora apresentado o PS e PSD visam ainda: ---------------------------------------  
- Alterar a regra da proporcionalidade impondo uma distribuição de mandatos à força 
maioritária muito para além dos votos recolhidos. É o exemplo actual de Lisboa em que a 
força política vencedora recebeu 29% de votos e passaria a deter 60% dos mandatos; ---------  
- Atribuir ao Presidente da Câmara um poder discricionário na escolha dos membros que 
integram o executivo (sem respeito pelo ordenamento da lista sufragada), adoptando um 
regime de composição do órgão ao sabor da vontade unipessoal com evidentes prejuízos no 
funcionamento colegial; ----------------------------------------------------------------------------------  
- Extinguir a eleição directa da Câmara Municipal, órgão executivo do município; ------------  
- Impedir a participação dos Presidentes das Juntas de Freguesia na votação dos Planos de 
Actividade e Orçamento nas respectivas Assembleias Municipais. -------------------------------  
O projecto de Lei do PS e PSD desvirtua completamente os princípios defendidos dado que: 
- Em nome da «governabilidade» o que se propõe é um sistema que pelos seus princípios 
pode levar à institucionalização da instabilidade, ao prever a possibilidade do derrube da 
Câmara Municipal (com a inevitável eleição) pela aprovação de uma moção de censura por 
3/5 na assembleia municipal. ----------------------------------------------------------------------------  
- Em nome da «estabilidade» o que se propõe é um sistema de composição da Câmara 
Municipal assente numa escolha unipessoal do respectivo presidente, alterável a qualquer 
momento por vontade unilateral deste, e susceptível de desaprovação (com a consequente 
realização de eleições) se não viabilizada no órgão deliberativo. ----------------------------------  
- Em nome de uma «maior homogeneidade» e de assegurar uma maioria absoluta (já hoje 
existente em 281 câmaras municipais, ou seja em mais de 90% dos municípios) institui-se 
um sistema assente numa concepção absoluta de poder. --------------------------------------------  
- Em nome da «clareza» o que se propõe é um sistema que reduz a margem da fiscalização, 
que permite uma composição do órgão determinada a todo o momento por critérios de 
afastamento daqueles (sejam da força em maioria ou em minoria) que se revelem mais 
exigentes e incómodos em matéria de fiscalização e exigência de transparência. ---------------  
- Em nome da democracia o que se impõe é um sistema que anula o funcionamento colegial 
dos órgãos e que aumenta a um ponto extremo a dependência dos restantes membros do 
órgão colegial à vontade absoluta de quem o preside. -----------------------------------------------  
- Em nome da eficácia o que pretende impor é um modelo de parlamentarização da vida 
autárquica, distante de uma visão de participação e trabalho comum na resolução dos 
problemas das populações e no progresso local, de adulteração do papel das freguesias e 
dos seus representantes na vida autárquica municipal.-----------------------------------------------  
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O sistema agora proposto, apresentado em nome da «relação directa entre eleitos e 
eleitores» institui uma solução destinada a limitar a composição plural do órgão autárquico 
e a reduzir ou anular a representatividade política. É um facto indesmentível que: -------------  
- são excluídos administrativamente, à luz da actual realidade política, das Câmaras 
Municipais 242 eleitos em representação das forças políticas não maioritárias, 
empobrecendo a expressão da pluralidade em 226 municípios. ------------------------------------  
- a pluralidade da representação política que se vê reduzida em mais de três dezenas de 
municípios, onde em 28 dos quais o número de forças políticas hoje passa de três para duas 
e em 3 outros de quatro para duas. Ou seja, artificial e administrativamente em 22 
municípios a representação política passa a ficar limitada a um sistema de duas forças 
políticas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
- particularmente em municípios de menor dimensão, forças políticas com expressão 
eleitoral de 20% ou mais ficam arredadas de representação como por exemplo: Sousel, 
Nisa, Sabrosa, Alter do Chão, Alvito. ------------------------------------------------------------------  
- a «redistribuição» pelas forças em minoria dos mandatos sobrantes que artificialmente 
foram atribuídos à maioria introduz distorções extremas na expressão da representatividade 
(de que são exemplos situações em que dispondo as forças em minoria de três e um 
mandato respectivamente, pelo actual regime resulta atribuição de um mandato a cada, caso 
de Estremoz).-----------------------------------------------------------------------------------------------  
O actual projecto de constituição de executivos municipais traduzir-se-ia num efectivo 
empobrecimento democrático do poder local de deslegitimação da vontade directa das 
populações. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com o actual projecto o PS e PSD assumem a pesada responsabilidade de adoptarem e 
favorecerem um sistema que reduz de facto e na prática os mecanismos de fiscalização, 
limita a transparência da gestão de muitas das autarquias e favorece um regime assente na 
opacidade e num ilimitado poder pessoal. -------------------------------------------------------------  
Em consonância com este quadro de análise a Câmara Municipal de Santiago do Cacém 
delibera: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Reafirmar os princípios constitucionalmente consagrados para o Poder Local 
Democrático. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Manifestar frontal e público desacordo quanto à forma e conteúdo do Projecto de Lei n.º 
431/X – Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (alterações). ----------------------------  
3. Propor a todos os eleitos do Poder Local, independentemente da sua representação 
política, que se manifestem contra esta proposta de lei que, a ser aprovada, significaria um 
profundo retrocesso no Estado Democrático e nos valores de Abril do Património Colectivo 
do Poder Local. --------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Remeter a Moção/Deliberação para as seguintes entidades: -------------------------------------  
a. Presidente da República-------------------------------------------------------------------------------  
b. Presidente da Assembleia da República ------------------------------------------------------------  
c. Primeiro-Ministro--------------------------------------------------------------------------------------  
d. Secretário de Estado da Administração Local -----------------------------------------------------  
e. Grupos Parlamentares da Assembleia da República ----------------------------------------------  
f. Comissão Parlamentar do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território ------------  
g. Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ---  
h. Associação Nacional de Municípios Portugueses -------------------------------------------------  
i. Associação de Municípios do Litoral Alentejano -------------------------------------------------  
j. Assembleia Municipal de Santiago do Cacém-----------------------------------------------------  
k. Juntas de Freguesia do Concelho --------------------------------------------------------------------  
l. Clubes, Colectividades, IPSS, Associações do Concelho” --------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Uma 
abstenção do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. Dois votos contra dos 
Senhores Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. --------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Manuel Mourão observou que defende a 
constituição de executivos homogéneos e acordos ao nível das assembleias municipais, 
lamentando que a proposta inicial, de constituição do executivo pela força política mais 
votada, não tenha avançado, embora compreenda a necessidade de acordos para aprovação 
desta matéria na Assembleia da República. Acrescentou que deve haver um reforço efectivo 
das competências das assembleias municipais, para que este órgão possa controlar a 
actividade da câmara municipal, a quem o executivo deve prestar contas. -----------------------  
Mais observou que o executivo deve governar com base no programa com o qual se 
candidatou e que o espaço no mesmo não deve servir para chicanas políticas como acontece 
em alguns locais. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Observou ainda que o modelo de eleição é semelhante ao que existe para as juntas de 
freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos observou que, em sua opinião, esta é uma lei de 
transição, porque se trata de uma proposta híbrida que não se percebe bem, considerando 
que não houve coragem para se avançar para um modelo que permitisse a fiscalização 
efectiva da actividade do executivo por parte da Assembleia Municipal, com a constituição 
de uma comissão permanente. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais observou que o objectivo desta lei não é assegurar a governabilidade nos municípios, 
como se argumenta, até porque, em trinta anos de poder local, sempre houve um grau 
elevado de estabilidade com a actual lei, acrescentando que se trata de uma tentativa de 
bipolarização do poder local. ----------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou também esperar que na discussão da lei, na especialidade, ainda possam ser 
alteradas algumas disposições, nomeadamente no que diz respeito ao facto do presidente da 
câmara não contar para a maioria e os presidentes das Juntas de Freguesia só poderem votar 
algumas matérias, o que não é aceitável.---------------------------------------------------------------  
Observou ainda que embora a proposta de lei preveja que as Assembleias Municipais 
tenham o poder absoluto com base na aprovação de moções de rejeição por três quintos dos 
membros eleitos, as suas competências não são reforçadas noutras matérias, não lhe 
garantido mecanismos para exercer uma efectiva fiscalização da actividade do executivo, 
pelo que, o sistema será cada vez mais presidencialista.---------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha observou que a analogia do modelo previsto na lei com 
a eleição para as juntas de freguesia só pode ser feita pelo facto de se tratar de uma lista 
única, não tendo o presidente de junta os poderes que vão ser conferidos ao presidente da 
câmara municipal para constituir o executivo, porque os executivos das juntas de freguesia 
são eleitos com base em listas formadas e votadas pela assembleia de freguesia. ---------------  
Mais observou que a nova lei não vai permitir uma efectiva fiscalização da actividade 
autárquica por parte da assembleia municipal e também não vai permitir esta acção no 
executivo, por parte da oposição, tendo em conta as condicionantes em relação ao assento 
dos seus vereadores no mesmo. -------------------------------------------------------------------------  
Observou ainda que a bipolarização parece ser o único objectivo desta lei. ----------------------  
O Senhor Presidente informou que na reunião do Conselho Geral da ANMP – Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, a preocupação dos eleitos não foi a defesa das 
posições dos partidos sobre esta matéria, mas sim o facto da lei em discussão constituir o 
maior ataque ao poder local democrático desta a sua consagração na Constituição da 
República. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Acrescentou que as câmaras municipais são órgãos muito fiscalizados e que os vereadores 
da oposição têm possibilidade de o fazer, de forma construtiva. -----------------------------------  
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Mais observou que o sistema previsto não garante possíveis posturas anti-democráticas de 
alguns eleitos nos executivos municipais, nem os conflitos que se podem gerar com a 
assembleia municipal, tendo em conta o princípio da proporcionalidade. Acrescentou que 
este princípio também é desvirtuado relativamente ao voto expresso pela população, porque 
basta um voto a mais numa determinada força política, para alterar a constituição do 
Executivo, o que vai acentuar a bipolarização, com efeitos nefastos para o poder local. -------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM-----------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba relativa ao pagamento de seguros de viaturas ------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil oito, do Serviço Municipal de Protecção 
Civil ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.421,20 € (seis mil 
quatrocentos e vinte e um euros e vinte cêntimos), para a Associação de Bombeiros 
Voluntários de Santiago do Cacém, referente ao custo de seguros de viaturas. ------------------  
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para pagamento de seguros.--------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------  
ASSUNTO: Execução do Parque Urbano da Quinta do Chafariz  em Santiago do 
Cacém-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e três de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM - Aprovar a prorrogação graciosa por 15 dias. --------------------------------  
FUDAMENTOS: 1. Tendo em conta que a última prorrogação termina a 31 de Janeiro de 
2008, com a prorrogação em referência a previsão de conclusão dos trabalhos fica com a data 
de 15 de Fevereiro de 2008, atendendo aos elementos enviados pelo empreiteiro Teodoro 
Gomes Alho, S.A.: ----------------------------------------------------------------------------------------  
a) Atraso de duas semanas – devido ás condições adversas registadas no final de Dezembro 
a obra esteve parada cerca de 1 semana e na semana seguinte o ritmo foi muito reduzido 
devido ao mau estado do terreno. -----------------------------------------------------------------------  
b) Pavimento do parque infantil – esta zona esteve em “stand-by” devido a uma solicitação 
do Dono de Obra que consiste na alteração do pavimento de casca de pinheiro para 
pavimento sintético, neste momento a fiscalização propôs a não execução do referido 
trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
É nossa opinião que a empresa TGA teve efectivamente 2 semanas de andamento muito 
reduzido devido ás condições climatéricas e que a zona do parque esteve condicionada pela 
solicitação do Dono de Obra para alteração do pavimento. -----------------------------------------  
2. De acordo com a alínea b) do n.º 2 do art.º 185º e artigo 194.º do Decreto-Lei 59/99, de 2 
de Março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------  
ASSUNTO: Empreitada de Execução de Arranjos Exteriores e Rede Pluvial no CM 
1085 – Brescos --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a substituição do responsável da Fiscalização, Eng.º António 
Norberto Marques da Silva, Técnico Superior de 1.ª Classe, pela Eng.ª Ana Luisa Sobral 
Godinho dos Santos Guerreiro, Técnica Superior de 2.ª Classe e manter o Fiscal 
permanente, aprovado por deliberação de Câmara, de 6 de Setembro de 2007.------------------  

FUDAMENTOS: 1. Após análise dos concursos de empreitada a decorrer e a lançar no ano 
de 2008, verificou-se que, por conveniência de serviço, deveria a Fiscalização ser dividida 
entre os técnicos por zonas, tendo-se optado pela divisão do concelho em litoral e interior. --  
Desta forma a técnica Ana Luísa Santos Guerreiro seria responsável pela zona litoral (com 
as Obras do Gabinete se Santo André e Brescos) e o técnico António Norberto Marques da 
Silva ficaria responsável pelas obras do interior (Vale de Água e Rotunda de Alvalade). -----  
2. N.º 2 do art.º 178.º do Regime Jurídico de Empreitadas de Obras Públicas. ------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Três 
abstenções, do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. --------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SPORTING FUTEBOL CLUB ABELENSE ------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba -----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Abela--------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 02/2008/DESP-3.3.2/4 da Divisão Sócio Cultural com o 
ofício do Sporting Futebol Club Abelense de 19 de Dezembro de 2007. -------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos----------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 200.00 Euros (duzentos euros), 
para apoio no pagamento das despesas referentes à elaboração de lembranças para o passeio 
de Motos “Todo o Terreno Turístico”. -----------------------------------------------------------------  

FUDAMENTOS: 1. Os apoios financeiros pontuais assumem uma colaboração importante 
por parte da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no sentido de apoiar os clubes na 
sua actividade desportiva regular. -----------------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Auxílios Económicos 2007/2008 – Pedido de reavaliação de Boletim de 
Auxílios Económicos de Lucas Filipe Campos Guerra ------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2007 --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos----------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Que o aluno da EB1 nº1 de Santo André, Lucas Filipe Campos Guerra 
seja considerado escalão B; ------------------------------------------------------------------------------  
2. Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santo André a verba para aquisição de 
livros e/ou material escolar no valor de 40,00 € (Quarenta euros). --------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro. ---------------------------  
•Carta remetida pela Encarregada de Educação do aluno onde nos informa da alteração dos 
rendimentos do seu Agregado Familiar.----------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------  
ASSUNTO: Auxílios Económicos 2007/2008 – Aluna da EB1 de Santiago do Cacém, 
Bruna Alexandra Viegas Costa -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2007 --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir para o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém o valor de 
50,00 € (cinquenta euros), referente à diferença entre o valor já atribuído (25,00 €) e o valor 
que deveria ter sido atribuído (75,00 €) pelo facto da aluna Bruna Costa frequentar o 1º 
Ciclo do Ensino Básico e não o Ensino Pré – Escolar.-----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: • Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro. ---------------------------  
• Ofício remetido pelo Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém onde informa que a 
aluna frequenta a EB1 de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------  
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 04/DGU/SAU, de dois mil e oito, da Secção de 
Administração Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número 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: FILIGALVA, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª E OUTROS ---------------------  
ASSUNTO: Abertura da discussão pública do loteamento nº 26/2007 sito em Lotes 1, 
3, 15, 21, 37 A e 45 – Estrada ao Redor – Vila Nova de Santo André. -----------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lotes 1, 3, 15, 21, 37 A e 45 – Estrada ao Redor – Vila Nova de Santo 
André. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 26/2007 da Divisão de Gestão Urbanística -----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
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PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 26/2007, Lotes 1, 
3, 15, 21, 37 A e 45 – Estrada ao Redor – Vila Nova de Santo André, descritos na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 3105/19961025, 
3107/19961025, 3119/19961025, 3125/19961025, 3141/19961025 – A e 3149/19961025, 
respectivamente, no qual se prevê: para o lote 1 o aumento do número de fogos (1 para 2), 
alteração do polígono de implantação para habitação e anexo e alteração da área bruta de 
construção da habitação e do anexo; para o lote 3 aumento da área de construção do anexo; 
para o lote 15 a divisão do mesmo em dois lotes idênticos (lote 15 e lote 59), com o 
respectivo aumento do polígono de implantação da habitação e do anexo, bem como, do 
aumento da área bruta de construção para habitação e anexo, em ambos os lotes; no lote 21 
– aumento da área de construção do anexo, no lote 37 A aumento do polígono de 
implantação e de construção do anexo; no lote 45 – alteração do polígono de implantação 
do anexo. Relativamente ao regulamento do loteamento é proposta a alteração da norma 
onde estabelece a altura máxima dos muros de delimitação dos lotes, passando os mesmos 
de 2,10 m para 2,50 m. -------------------------------------------------------------------------------  
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Santo André.---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 2 do 
artigo 27º e nº 3 do artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 
380/99 de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são 
respectivamente, de 8 e de 15 dias. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. ---------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: FILIGALVA, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª E OUTROS ---------------------  
ASSUNTO: Revogação da deliberação de Câmara de 10.01.2008 que aprovou a 
alteração de loteamento, as respectivas obras de urbanização, o valor da garantia 
bancária, os valores de T.M.U e Comparticipações Urbanísticas e o prazo para a 
conclusão das obras de urbanização. ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 4 – Cumeadas – Santiago do Cacém-------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 8/2007 da Divisão de Gestão Urbanística e 
requerimento nº 390 de 23.01.2008 da empresa Filigalva, Construção Civil Lda.---------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a revogação da deliberação de Câmara de 10.01.2008 que aprovou a 
alteração de loteamento, as respectivas obras de urbanização, o valor da garantia bancária, 
os valores de T.M.U e Compensações Urbanísticas e o prazo para a conclusão das obras de 
urbanização. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Aquando da entrega do processo de loteamento nº 8/2007, era intenção 
a aplicação dos índices do P.U para o lote 4, de forma a possibilitar o aumento do nº de 
fogos, assim como da área bruta de construção. No entanto, por lapso, os elementos que 
deram entrada nos serviços apresentam valores que ficam aquém dos previstos pelo P.U, 
pelo que foi solicitado pelo requerente a anulação do processo nº 8/2007, e a abertura de um 
novo de forma a corrigir o lapso ocorrido, aproveitando todos os elementos possíveis de um 
processo para outro. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Pelo exposto propõe-se a revogação da deliberação da Câmara de 10.01.2008, nos termos 
do artigo 140º do Código do Procedimento Administrativo.----------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. ---------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: LUÍS MANUEL RODRIGUES -----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura da discussão pública do loteamento nº 2/2008 sito em Lote 7 – 
Loteamento da Quinta Nova da Ribeira da Ponte – Deixa o Resto – Santo André. -------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 7 – Loteamento da Quinta Nova da Ribeira da Ponte – Deixa o 
Resto – Santo André.--------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 2/2008 da Divisão de Gestão Urbanística.-------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 2/2008, Lote 7 -  
Quinta Nova da Ribeira da Ponte – Deixa o Resto – Santo André, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº  03784/260902  e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo (provisório)  nº 6439º , que consiste  na criação de 
uma área coberta a tardoz do lote, destinada a telheiro e zona técnica, mantendo-se os 
restantes lotes com as mesmas áreas e parâmetros urbanísticos. -----------------------------------  
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Santo André.---------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 2 do 
artigo 27º  e nº 3 do artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 
380/99, de 22 de Setembro, cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são 
respectivamente, de 8 e de 15 dias. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CARLOS MANUEL FIGUEIRA RIBEIRO DOS SANTOS CALISTO --  
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento nº 10/2007 – Bairro Oriental – Ermidas Sado.--  
LOCALIZAÇÃO: Bairro Oriental – Ermidas Sado.------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 10/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o loteamento nº 10/2007, sito em Bairro Oriental – Ermidas Sado, a 
levar a efeito pelo Sr. Carlos Manuel Figueira Ribeiro dos Santos Calisto sobre os prédios 
descritos na conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 
00024/141284, 00905/200400 e 01020/040702 da freguesia de Ermidas Sado, a qual prevê 
a constituição de 43 lotes de terreno, sendo 42 para habitação unifamiliar e 1 para 
comércio/serviços, conforme planta síntese e memória descritiva, documentos que são 
dados como reproduzidos na presente acta, com o número vinte e dois, ficando arquivados 
na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da reunião. -------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar o pagamento de Compensações Urbanísticas no valor de 18.214,32 € (dezoito mil, 
duzentos e catorze euros e trinta e dois cêntimos). ---------------------------------------------------  
Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 27.388,58 € (vinte e 
sete mil, trezentos e oitenta e oito euros e cinquenta e oito cêntimos). ----------------------------  
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 694.600,00 € (seiscentos e noventa 
e quatro mil e seiscentos euros).-------------------------------------------------------------------------  
Aprovar o prazo de um ano para conclusão das obras de urbanização.----------------------------  
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FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. ----------------------------------------------  
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: JÚLIA MARIA ROSA ---------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
21/2007 sito em Sonega – Cercal do Alentejo, em nome de Júlia Maria Rosa.--------------  
LOCALIZAÇÃO: Sonega – Cercal do Alentejo. ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 21/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. --------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
21/2007, sito em Sonega – Cercal do Alentejo, a levar a efeito pela Srª Júlia Maria Rosa, 
sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 
1803/20070302 no qual se prevê a constituição de 10 (dez) lotes de terreno, sendo 9 para 
habitação unifamiliar e 1 para habitação colectiva/comércio. --------------------------------------  
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Cercal do Alentejo. -------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 380/99, de 22 de Setembro, 
cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente, de 8 e de 15 
dias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: V. M. FÉLIX, LDA.--------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 40 E – Loteamento Municipal de Ermidas Aldeia.-  
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Aldeia. -------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.01-01/ PAT/2008 do Serviço de Património.-----------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar V. M. Félix, Lda., a transmitir o direito de superfície sobre o 
lote n.º 40 E do Loteamento Municipal de Ermidas Aldeia, freguesia de Ermidas, descrito 
na C.R.P. sob a ficha n.º 102/19851028, da referente freguesia, para Paulo Jorge Gamito 
Rodrigues Ferreira Soares. -------------------------------------------------------------------------------  
2. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- De acordo com o solicitado pelo requerente, e tendo em 
consideração que é o actual proprietário. --------------------------------------------------------------  
2- Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
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. ----------------------------------------------------------------------------  
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FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. -----------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------  
ASSUNTO: Hasta Pública para alienação do Lote nº 9 do Loteamento Municipal da 
Atalaia Nascente em Vila Nova de Santo André.--------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 05/DOTP/08 do ano Dois Mil e Oito, da Divisão do 
Ordenamento do Território e Projecto. -----------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 - Que seja deliberado efectuar uma Hasta Pública para a alienação do Lote 
nº 9 do Loteamento Municipal da Atalaia Nascente, nas seguintes condições, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número vinte e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião.---------------------------------------------------------------------  
a) - Que a hasta pública se realize no dia 27 de Março de 2008 pelas 10:00 horas no 
Salão Nobre do Município de Santiago do Cacém; -----------------------------------------------  
b) - Que o valor base de licitação do lote seja de 35.000,00€; --------------------------------------  
c) - Que os lanços mínimos sejam de 1.000,00€ sobre a licitação da proposta anterior;--------  
d) - Que o pagamento seja efectuado da seguinte forma: --------------------------------------------  
d1) - a quantia de 30% do valor de licitação, a serem pagos no dia útil seguinte à Hasta 
Pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
d2) - a quantia de 30% do valor de licitação, a serem pagos até 30 dias após a adjudicação; --  
d3) - os restantes 40% do valor da licitação, a serem pagos até 60 dias após a adjudicação 
ou até à data de escritura de compra e venda, conforme o que ocorrer primeiro; ----------------  
e) - Que o adquirente fique obrigado aos termos das “Condições Especiais da Hasta 
Pública” e “Especificações Técnicas” constantes nos documentos anexos, nomeadamente 
obrigando à execução das obras de urbanização e infra-estruturas aí referidas;------------------  
f) - O prazo máximo para a realização da escritura é de 60 dias após a Hasta Pública, e em 
data a acordar entre as partes. Constituem encargos do adquirente, todas as despesas 
relacionadas com a celebração da escritura, o imposto de selo e o imposto municipal de 
transmissões. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
g) - Pelo atraso no pagamento de qualquer prestação, vencem-se juros de mora à taxa legal 
em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: A proposta de alienação com recurso a Hasta Pública do Lote nº 9 do 
Loteamento Municipal da Atalaia Nascente, em Vila Nova de Santo André, será feita nos 
termos da alínea f) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------------------------  
ASSUNTO: Atribuição do lote nº 7 do Loteamento Municipal da Avenida - em 
Alvalade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade----------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação número seis do ano dois mil e oito, do Serviço Técnico de 
Habitação da Divisão do Ordenamento do Território e Gestão Urbanística. ---------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: O munícipe Valter Manuel Gonçalves Brito, demonstrou através de um 
requerimento enviado ao Senhor Vereador do Pelouro do Urbanismo, interesse na aquisição 
do lote nº 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Uma vez que até à data é o único interessado em adquirir o referido lote, -----------------------  
Propõe-se: --------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Que seja deliberado, atribuir o lote nº 7 com a área de 200 m² do Loteamento Municipal 
da Avenida em Alvalade, por Acordo Directo, ao Senhor Valter Manuel Gonçalves Brito, 
pelo valor base de licitação da Hasta Publica € 20.000,00 (vinte mil euros); --------------------  
b) Que o adquirente fique obrigado aos termos do Regulamento Municipal de Alienação de 
Lotes de Terreno para Habitação; -----------------------------------------------------------------------  
c) Que o pagamento seja efectuado do seguinte modo: 10% do preço total do lote, até 2 dias 
úteis após a Reunião para Atribuição do terreno e o restante valor no acto da escritura de 
compra e venda; -------------------------------------------------------------------------------------------  
d) O prazo máximo para a realização da escritura é de 90 dias após a data da deliberação de 
atribuição do lote. Constituem encargos do adquirente, todas as despesas relacionadas com 
a celebração da escritura, o imposto de selo e o imposto municipal de transmissões. ----------  
FUNDAMENTOS: 1 - A proposta de alienação de imóvel decorre da necessidade de 
consolidação ordenada da malha urbana de Alvalade, dada a maior procura de habitação de 
qualidade, como consequência do crescimento demográfico que se tem vindo a verificar. ----  
2 – De acordo com o artigo nº 23 do Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de 
Terreno para Habitação. ----------------------------------------------------------------------------------  
3 - A alienação do lote nº 7 do Loteamento Municipal da Avenida em Alvalade, será feita 
nos termos da alínea f) do nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro com a 
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores, Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Três 
abstenções do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD e dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ---------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VÍTOR MANUEL SILVA TAVARES -------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de bebidas Simples – “Bar Clube de Ténis”--------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Estrada ao Redor do Paul – Vila Nova de Santo André --------------------  
REFERÊNCIA: Processo 877 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e oito. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 4 horas da manhã, todos os dias da semana, 
excepto à segunda-feira; ----------------------------------------------------------------------------------  
2. Em caso de alteração das condições, se o funcionamento do estabelecimento se tornar em 
foco de problema para o descanso dos moradores, deve a Câmara deliberar a redução do 
horário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horário fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de 
consumidores, a Junta de Freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. --------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: ADL – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO LITORAL 
ALENTEJANO-------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Processo de candidatura para obtenção do estatuto de instituição de 
utilidade pública------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e oito. ------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.--------------------------------------------  
PROPOSTA: Emitir parecer favorável sobre o estatuto de utilidade pública da Instituição, 
considerando o reconhecimento da importância das actividades desenvolvidas pela 
Associação. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: A Câmara Municipal emite parecer nos termos do nº 3 do artº 5º do 
Decreto Lei 391/2007, de 13 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------  
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 onze horas e cinco minutos. -------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------------------  
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 
 


