
 

    Acta de 2009-02-12                                                                                            

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DOZE DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE -  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos doze 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 cinco da reunião 
anterior, a qual foi aprovada, por unanimidade. -----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------  
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------  
Pedreira “Monte das Sesmarias” – Declaração de Interesse Municipal --------------------  
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ----------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES -------------- 
ASSUNTO: Proposta de Lei nº 247/X (Orçamento de Estado Rectificativo 2009) --------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ----------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do parecer da Associação Nacional Municípios Portugueses 
relativamente à proposta de Lei do Orçamento de Estado Rectificativo 2009.-------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES -------------- 
ASSUNTO: Transferência de verbas para os Municípios --------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ----------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da solicitação enviada pela ANMP ao Senhor Ministro das 
Finanças relativamente às transferências de verbas para os Municípios. -------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COMISSÃO MISTA DE COORDENAÇÃO DO PROT-ALENTEJO ----- 
ASSUNTO: Parecer final da CMC sobre o Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Alentejo ----------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ----------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de 19/02/2009.------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------- 
ASSUNTO: Concurso Público para Reabilitação da E.M. 526 em Alvalade ---------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Alvalade----------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de Concurso Público com um custo estimado de 
1.300.000,00 € + IVA (65.000,00 €) = 1.365.000,00 € (Um milhão trezentos e sessenta e 
cinco mil euros). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar o anúncio, documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o 
número vinte e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, programa de procedimento e 
caderno de encargos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Aprovar o seguinte júri de acordo com o n.º 1 do art.º 67º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de Janeiro, sendo constituído por três membros efectivos e dois suplentes, de entre os 
quais nomeado um Presidente do Júri. O funcionamento e competências do Júri são de 
acordo com os art. 68º e 69º do já referido Decreto-Lei. -------------------------------------------- 
JÚRI DO PROCEDIMENTO-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Dr. José Pereira------------------------------------------------------------------------------ 
Membros Efectivos: 1º - Eng.ª Ana Vilas Boas ------------------------------------------------------ 
--------------------------2º - Dra. Ana Zorrinho----------------------------------------------------------- 
Membros Suplentes: 1º - Eng. José Carlos ----------------------------------------------------------- 
--------------------------2º - Dra. Fátima Ramusga------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O Projecto de Execução do concurso em referência foi da 
responsabilidade da DOTP, prevê-se a execução da obra em 2009 e 2010 e encontra-se 
prevista em PPI com o objectivo 3.3.1.1.3. e projecto n.º 2008/076, sendo para 2009 o valor 
de 1.196.000,00€ acrescido de IVA, (59.800,00 €), num total de 1.255.800,00 € (Um 
Milhão Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil e Oitocentos Euros) e para 2010 o valor de 
104.000,00€ acrescido de IVA, (5.200,00 €), num total de 109.200,00 € (Cento e Nove Mil 
e Duzentos Euros). ----------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Alínea b) nº 1 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, nº 1 do Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do 
Decreto-lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro.--------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------- 
ASSUNTO: Procedimento de Ajuste Directo para Reabilitação da Rua Dr. Beja da 
Costa no Cercal do Alentejo ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo----------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente. --------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura de procedimento de Ajuste Directo com um custo 
estimado 134.000,00 € + IVA (6.700,00 €) = 140.700,00 € (Cento quarenta mil e setecentos 
euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar o convite à apresentação de proposta e caderno de encargos, 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Aprovar que sejam convidadas a apresentar proposta as seguintes empresas: ----------------- 
- Joaquim Ângelo da Silva S.A., com sede na seguinte morada: Estrada da Apaulinha, 
7570-343 GRANDOLA. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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- Consdep – Engenharia e Construção S.A., com sede na seguinte morada: E.N. 2 Malha 
Ferro, 7600-909 ALJUSTREL. -------------------------------------------------------------------------- 
- Teodoro Gomes Alho S.A., com sede na seguinte morada: Apartado 1001, Santana, 2970-
908 SESIMBRA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
- A. C. Nunes – Sociedade Unipessoal, Lda., com sede na seguinte morada: Zona Industrial 
Ligeira 2, Lote 2, Apartado 212, 7520-903 SINES. --------------------------------------------------- 
- Oikos Construções S.A., Praça Viscondessa dos Olivais, nº 10, 1800-379 LISBOA.---------- 
4. Aprovar a nomeação do seguinte júri do concurso em referência de acordo com o n.º 1 do 
art.º 67º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, sendo constituído por três membros 
efectivos e dois suplentes, de entre os quais nomeado um Presidente do Júri. O 
funcionamento e competências do Júri são de acordo com os art. 68º e 69º do já referido 
Decreto-Lei. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JÚRI DO PROCEDIMENTO-------------------------------------------------------------------------- 
Presidente: Eng.ª Ana Vilas Boas----------------------------------------------------------------------- 
Vogais Efectivos: 1º - Eng. Marques da Silva--------------------------------------------------------- 
----------------------2º - Dra. Ana Zorrinho--------------------------------------------------------------- 
Vogais Suplentes: 1º - Eng. António Tojinha -------------------------------------------------------- 
-----------------------2º - Engª Cláudia Jorge ------------------------------------------------------------- 
Prevê-se a execução da obra em 2009 e encontra-se prevista em PPI com o objectivo 
3.3.1.1.2. e projecto n.º 2007/083. ---------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1- O Projecto de Execução do concurso em referência foi elaborado 
pela DOTP e aprovado por deliberação de Câmara de 08-01-2009, sendo o processo de 
concurso elaborado pela DOME, prevê-se a execução da obra em 2009 e encontra-se 
prevista em PPI com o objectivo 3.3.1.1.2. e projecto n.º 2007/083. ------------------------------ 
2- Alínea a), nº 1, do Artº 16º, alínea a) do Artº 19º e Artº 112º a 114º do Decreto-lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------------------- 
E ainda o nº 1 do Artº 67º, 68º e 69º do Decreto-lei já referido. ------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------- 
ASSUNTO: Doação de 345 livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – 
Santiago do Cacém (Outubro de 2008)--------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1/P.95/BMSC/2008 da Divisão Sócio Cultural ------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ---------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, constante na listagem que é dada como reproduzida na presente acta, 
com o número vinte e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. -------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2008/2009 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2008, informação nº 037/DEASS/SASETEGE/2008 de 04.02.2009. ----- 
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APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ---------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Atribuir o escalão e respectiva comparticipação (alimentação, livros e 
material escolar) ao aluno do 1º Ciclo do Ensino Básico, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta, com o número vinte e cinco, 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 Cercal do Alentejo 75,00 € (setenta e cinco euros) sendo o valor total de 
75,00 € (setenta e cinco euros). -------------------------------------------------------------------------- 
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: Transportes Escolares 2008/2009 – Criação do Circuito Especial Nº 47 e 
proposta de ajuste directo com a empresa Táxi Baltazar Unipessoal, Lª. -------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SR. 23.6. – Transportes Escolares da Divisão de Educação, Acção Social 
e Saúde/SASETEGE/2008, Informação Nº 27/DEASS/SASETEGE/2009 de 30/01/2009 ----- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ---------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. criar o Circuito Especial Nº 47 (1 aluna) com o percurso Vale da Eira – 
Ermidas Sado (paragem do autocarro) e volta, numa distância total de 26 Km/dia (6,5 km x 4 
viagens); ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. efectuar ajuste directo com a empresa Táxi Baltazar Unipessoal, Lª. para assegurar o 
circuito especial em causa, desde o dia 28 de Novembro de 2008 até ao final do presente 
ano lectivo, pelo preço ao Km de 0,75 €. --------------------------------------------------------------- 
Previsão de Custos:--------------------------------------------------------------------------------------- 
- de 28/Novembro/2008 a 19/Junho/2009 – 2.262,00 € (dois mil, duzentos e sessenta e dois 
euros);-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Valor Total a Cabimentar: 2.262,00 € (dois mil, duzentos e sessenta e dois euros). ------------- 
FUNDAMENTOS: 1. A obrigatoriedade em assegurar o transporte escolar - na modalidade 
de circuito especial de alunos que a ele têm direito, nos termos do Decreto-Lei Nº 299/84, 
de 5 de Setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. A Câmara Municipal já não tem capacidade para assegurar o transporte desta aluna;-------- 
3. A urgência em assegurar o seu transporte escolar. ------------------------------------------------- 
4. A disponibilidade manifestada pela entidade supra e que reúne todas as condições para 
efectuar este transporte. ----------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com cinco votos a favor, do Senhor Presidente, e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e do Senhor 
Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD. ---------------------------------------------------------- 
Duas abstenções, dos Senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, 
eleitos do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------- 
ASSUNTO: Carnaval das Escolas / 2009 – Transferência de verbas para as Escolas / 
Jardins de Infância participantes nos desfiles de carnaval a terem lugar nas várias 
localidades do município de Santiago do Cacém--------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém ---------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: 30.7 – Programas e Iniciativas da DEASS/SASETEGE, informação nº 
40/DEASS/SASETEGE/09 de 2008/02/06. ------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ---------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Transferir para os Agrupamentos Verticais de Escolas as seguintes verbas; 
- Agrupamento de Escolas de Alvalade: 920,00 € (novecentos e vinte euros); ------------------- 
- Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém: 1.781,50 € (mil setecentos e oitenta e um 
euros e cinquenta cêntimos); ----------------------------------------------------------------------------- 
- Agrupamento de Escolas de Santo André: 2.093,00 € (dois mil e noventa e três euros)------- 
2. Transferir para Jardins de Infância particulares a seguinte verba: 1.024,00 € (mil e vinte e 
quatro euros); ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Que as verbas a transferir para cada Agrupamento de Escolas e para cada Jardim de 
Infância particular e IPSS fiquem condicionadas à apresentação das fotocópias das facturas 
comprovativas das despesas tidas com a preparação desta iniciativa, desde que as mesmas 
sejam enviadas a esta Câmara Municipal até à data limite de 30 de Março de 2009. ------------ 
FUNDAMENTOS: Tem sido prática desta Câmara Municipal, desde há vários anos, apoiar 
financeiramente as escolas/jardins de infância (oficiais, particulares e IPSS´s) que 
participam nos desfiles de Carnaval que têm lugar nas várias localidades do nosso 
Município.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Pedidos de pagamento de execução de ramal domiciliário de água em 
prestações--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Outeiro da Moita – S. Bartolomeu da Serra ----------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número cem de dois mil e sete da Divisão de Ambiente e 
Saneamento Básico ---------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado ------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar os pagamentos em prestações das facturas de execução de ramal 
domiciliário de água, bem como os respectivos planos de pagamento, conforme informação 
anexa e o requerido pelos munícipes abaixo indicados: ---------------------------------------------- 
- Justino da Conceição Guerreiro ... 327,01 € (trezentos e vinte e sete euros e um cêntimos) -- 
- Ermelinda Joaquina Gonçalves  ... 327,01 € (trezentos e vinte e sete euros e um cêntimos)-- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 9 e 11 do parecer do Dr. Álvaro Beijinha 
exarado na informação nº 120/GJ/2004. ---------------------------------------------------------------- 
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 5/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 seis, 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 ---------------------- 
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ASSUNTO: Actualização do Factor Fc da Taxa Municipal de Urbanização para 2009 -- 
REFERÊNCIA: Informação número três, de dois mil e nove, da Divisão de Gestão 
Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a actualização do factor de correcção (Fc) da Taxa Municipal de 
Urbanização para o ano de 2009, que passa a ser Fc (2009)=1.360, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta, com o número vinte e sete, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião.------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 2 do artigo 10º e artigo 7º do Regulamento para 
Aplicação da Taxa Municipal de Urbanização. -------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Actualização do Factor de Correcção (Fc) do Regulamento de 
Compensações Urbanísticas. --------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número quatro, de dois mil e nove, da Divisão de Gestão 
Urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a actualização do factor de correcção (Fc) do Regulamento de 
Compensações Urbanísticas para o ano de 2009, que passa a ser Fc (2009) = 1.311, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta, com o número vinte e sete, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o nº 2 do Regulamento de Compensações Urbanísticas.- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Construção /habitação – suspensão de ordem de demolição -------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Monte das Casas Novas – Fonte da Telha – Santa Cruz --------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Reclamação – 10 013/2007 ------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------- 
PROPOSTA: Suspensão da ordem de demolição de construção sita no Monte das Casas 
Novas, freguesia de Santa Cruz onde habita Mavília Rosa Pinela, de acordo com o relatório 
do Serviço de Acção Social e Saúde (SASS) da Câmara Municipal até conclusão do 
processo de revisão do PDM.----------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Face à invalidade de legalização da construção sita no Monte das 
Casas Novas na freguesia de Santa Cruz, foi ordenada a respectiva demolição.------------------ 
2. Em reunião de Câmara de 2008-09-04, a Srª Mavília Rosa Pinela expos a sua difícil 
situação económica e social e deu conta do agregado familiar que está a seu cargo, sendo 
aquela construção o único tecto que tem para abrigar os seus filhos e netos. --------------------- 
3. Trata-se de uma situação social grave conforme relatório do Serviço de Acção Social e 
Saúde cuja cópia se anexa. -------------------------------------------------------------------------------- 
4. Atendendo a que está em curso o processo de revisão do PDM poderá a situação, 
relativamente às condicionantes de construção naquele terreno, vir a ser alterada. -------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
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ASSUNTO: Construção /habitação – suspensão de ordem de demolição -------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Poço da Obra – Relvas Verdes – Santiago do Cacém ------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo – 60 023/2008 ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------- 
PROPOSTA: Suspensão da ordem de demolição de construção em pré-fabricado sita em 
Poço de Obra – Relvas Verdes, freguesia de Santiago do Cacém onde habita Palmira Maria 
Guerreiro Parreira face ao relatório do Serviço de Acção Social e Saúde (SASS) da Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Face à implantação ilegal de uma construção pré fabricada em Poço 
de Obra, Relvas Verdes, verificou-se em atendimento que se tratava de uma situação social 
que deveria ser avaliada pelo que foi feito o diagnóstico da situação familiar pelo Serviço 
de Acção Social e Saúde (SASS) da Câmara Municipal.--------------------------------------------- 
2. Trata-se de uma situação social grave conforme relatório do Serviço de Acção Social e 
Saúde cuja cópia se anexa. -------------------------------------------------------------------------------- 
3. O SASS acompanha o processo no sentido de se encontrar uma solução.---------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Pedreira dos Fornecos – Declaração de Interesse Municipal-------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santo André ------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação número 11/DOTP/09 de vinte e dois de Janeiro de dois mil e 
nove da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto.------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Emissão de declaração que ateste o interesse municipal na ampliação da 
“Pedreira dos Fornecos”, sita em Deixa-o-Resto na Freguesia de Santo André;------------------ 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O reconhecimento do interesse municipal da obra a efectuar nos 
termos da alínea h), nº 2 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002; ---------------------------------------------------------------------- 
2. A emissão, à posteriori, por parte da Assembleia Municipal, nos termos da alínea b), do 
nº 3 do artigo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 5-A/2002. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------- 
ASSUNTO: Pedreira “Monte das Sesmarias” – Declaração de Interesse Municipal ------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André ------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Informação número 27/DOTP/09 de nove de Fevereiro de dois mil e nove 
da Divisão de Ordenamento do Território e Projecto. ------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. -------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Emissão de declaração que ateste o interesse municipal na regularização 
da Pedreira “Monte das Sesmarias”, sita na Freguesia de Santo André; --------------------------- 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O reconhecimento do interesse municipal da obra a efectuar nos 
termos da alínea h), nº 2 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei nº 5-A/2002; ---------------------------------------------------------------------- 
2. A emissão, à posteriori, por parte da Assembleia Municipal, nos termos da alínea b), do 
nº 3 do artigo 53º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei nº 5-A/2002. -------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

    Acta de 2009-02-12                                                                                            

DELIBERAÇÃO: Aprovar. ----------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------ 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos.---------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ------------------------------------------ --------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ----------------------------------------- -----------  


