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ACTA NÚMERO NOVE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA UM DE MARÇO DE DOIS MIL E SETE ------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao primeiro dia do mês de Março de dois mil e sete nesta cidade de Santiago do Cacém e 
Salão Nobre dos Paços do Concelho, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Manuel Botelho Mourão, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria 
dos Anjos Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da 
Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador José Rosado, em férias, e do Senhor Vereador 
Pedro do Ó Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 lida em voz alta e colocada para discussão e aprovação a acta número 
sete de Reunião anterior, tendo sido aprovada, por unanimidade. --------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------- 

Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências dos senhores 
Vereadores José Rosado e Pedro do Ó Ramos. ------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------- 

O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Dinis Silva, presente no Salão Nobre, o 
qual veio colocar os seguintes assuntos. --------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MOBILIDADE URBANA – RAMPAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – 
SINALIZAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------  
Referiu que vem mais uma vez chamar a atenção para a necessidade daquelas rampas serem 
devidamente assinaladas, a fim de evitar a queda de transeuntes, como já tem acontecido. --  
O Senhor Presidente referiu que este assunto não está esquecido, informando que a equipa 
afecta a estes trabalhos tem vindo a intervir noutras situações mais prioritárias, na Sede do 
Concelho e nas freguesias, embora considere que aquela intervenção também é importante, 
pelo que irá ver o assunto com o Serviço respectivo. -----------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONTENTORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – LIMPEZA-------------------  
Referiu que é urgente proceder à limpeza de alguns contentores, dos quais emanam cheiros 
bastante desagradáveis, a fim de preservar a saúde pública. ---------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que vai ver esta situação com a AMBILITAL. --------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TRANSPORTES PÚBLICOS PARA O HOSPITAL DO LITORAL ALENTEJANO -  
Referiu que há falta de transportes públicos para aquele Hospital, o que obriga a que, por 
vezes, algumas pessoas tenham de fazer o trajecto a pé, alguns já idosos, situação que 
considera inaceitável, tendo em conta que o mesmo dista sete quilómetros da Cidade de 
Santiago do Cacém. Acrescentou que devia haver um pequeno autocarro para transportar os 
utentes do Hospital, em várias horas do dia. ---------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que, ontem, abordou este assunto numa reunião com a 
Direcção daquele Hospital. -----------------------------------------------------------------------------  
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Mais informou que está prevista uma reunião com a Rodoviária do Alentejo onde voltará a 
colar este assunto. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que aquela Empresa considera que o número actual de carreiras dá cobertura 
às necessidades de transporte para o Hospital, e que a Direcção do Hospital solicitou à 
Rodoviária para deixar os utentes à porta das consultas externas, tendo a mesma exigido mil 
e quinhentos euros para o fazer.------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu partilhar das preocupações do Senhor Dinis 
Silva, considerando que terá que ser feita maior pressão, por parte da Autarquia, junto 
daquela Empresa, para alterar a actual situação.-----------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LICENCIAMENTOS – PRAZOS PARA CORRECÇÕES NOS PROCESSOS----------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor Arsénio Godinho, o qual começou por 
referir que grande parte dos reparos que tem feito nas reuniões da Câmara Municipal sobre 
o funcionamento dos Serviços, tem tido resposta positiva, pelo que, com o mesmo intuito, 
vem hoje colocar o problema relativo aos prazos que são dados pela Câmara Municipal para 
corrigir situações nos processos que, por vezes, não estão em conformidade com o que é 
exigido. Acrescentou que, em alguns casos, quinze dias não são suficientes para responder, 
o que obriga a um pedido de prorrogação do prazo, pelo que solicita que esta situação seja 
analisada, de forma a que, quando se trate de questões mais complexas, o prazo possa ser 
alargado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu que não é a primeira vez que esta situação é 
colocada, porque não é fácil cumprir com o prazo de quinze dias que é dado, em 
conformidade com o previsto na lei, sendo muitas vezes pedido a prorrogação do mesmo.  
Mais referiu que vai analisar esta situação com a Chefe da Divisão de Gestão Urbanística e 
com o Gabinete Jurídico.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROTOCOLO COM A CERCISIAGO ----------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que teve lugar, no passado dia 23 de Fevereiro do 
ano em curso, a assinatura do Protocolo de Colaboração com a CERCISIAGO, para 
manutenção dos espaços verdes junto às Piscinas Municipais, o qual já está em aplicação, 
como se pode observar no terreno.---------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DO LITORAL 
ALENTEJANO -----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento de que reuniu com a Administração daquele 
Hospital, onde foi informado sobre, entre outras questões, da pretensão de uma intervenção 
crescente do INEM no Município, assunto que pretendem colocar às Associações de 
Bombeiros do Município, o qual basicamente se traduz no seguinte: se as pessoas 
chamarem os Bombeiros para uma emergência, quem paga é o Hospital, se ligarem para o 
112 quem paga é o INEM, reduzindo assim as despesas do Hospital. Acrescentou que 
recomendou à Direcção do Hospital algum cuidado na abordagem desta questão com as 
Associações dos Bombeiros. ---------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que a Direcção do Hospital deu conhecimento de que apresentou uma 
proposta para o aumento de nível daquele equipamento, passando para o nível 3, porque no 
mesmo são praticados actos médico-cirúrgicos, embora o Ministério da Saúde não tenha em 
conta esta prática, em termos de financiamento, dado que existe um Protocolo que aguarda 
a assinatura do Senhor Ministro. -----------------------------------------------------------------------  
Referiu que foram também abordadas questões relativas aos transportes dos utentes daquela 
Unidade de Saúde, bem como a situação dos acessos à mesma. ----------------------------------  
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Referiu também que voltou a sublinhar a importância daquele Hospital para o Município e 
para a região e a necessidade de ser afecto ao mesmo um veículo medicalizado, vinte e 
quatro horas por dia, com acompanhamento clínico. -----------------------------------------------  
Mais referiu que os doentes do Litoral Alentejano devem ser encaminhados para aquele 
Hospital, não compreendendo a razão porque foram levados para o Hospital de Beja os dois 
doentes de Odemira que acabaram por falecer, quando o Hospital do Litoral Alentejano fica 
mais perto, assim como não entende o facto de, em Odemira, ninguém ter levantado esta 
questão. Lembrou que, aquando destes acontecimentos, foi anunciado que seria colocada 
uma viatura medicalizada, em Odemira.--------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador Manuel Mourão perguntou se há alguma informação relativa aos 
acessos ao Hospital.--------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que teve oportunidade de apresentar o Director de Estradas 
de Setúbal à Direcção do Hospital, tendo a questão dos acessos sido abordada. ---------------  
Mais informou que a Direcção Regional Infraestruturas e Equipamentos Hospitalar e, a 
pedido da Câmara Municipal, mandou elaborar um projecto de acesso ao Hospital, a partir 
do Estrada Regional 261, que previa uma rotunda, com a qual as Estradas de Portugal não 
concordaram, pelo que sugeriram que fosse previsto um entroncamento naquele local, tendo 
sido estimado pelo projectista um valor de seiscentos mil euros para a concretização da 
obra, valor este considerado exagerado pelas Estradas de Portugal. Acrescentou que cabia 
ao Ministério da Saúde a construção deste acesso, o qual devia ter sido previsto no âmbito 
do projecto de construção do Hospital, e que a EP diz não ter meios financeiros para o 
executar, pelo que sugeriu à Direcção do Hospital que coloque o assunto superiormente, 
informando que a Câmara Municipal vai continuar a insistir para que a intervenção seja 
feita com a maior rapidez possível. --------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO COM A DIRECÇÃO DE ESTRADAS DE SETÚBAL--------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento das questões tratadas naquela reunião 
nomeadamente, a concretização de obras nas Estradas Nacionais, entre Cercal e Vila Nova 
de Mil Fontes, a reparação urgente, entre Silveiras e a Barragem de Campilhas, a 
intervenção urgente na Ponte Cacém, a qual está em mau estado, revelando perigo, tendo 
em conta que por ela passam muitas viaturas pesadas. A colocação de uma rede na barreira 
junto à EN 261-3 e na Estrada para Santo André, assim como a reparação da EN 261-5 
entre Santo André e Sines. Acrescentou que insistiu mais uma vez na colocação de 
semáforos no Espadanal, questão que vem colocando há dois anos, tendo sido informado 
que o processo está a avançar, assim como a colocação de semáforos nos Escatalares, tendo 
sugerido a colocação de painéis solares, a exemplo do que a Câmara Municipal fez na 
Aldeia de Santo André, dado que é um sistema eficaz e com menos custos. Solicitou 
também a colocação de delimitadores na EN 120, entre a Cruz de João Mendes e a Cidade 
de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------  
Mais referiu que se continua a aguarda pelo desenvolvimento do processo relativo ao IP8.--  
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia chamou a atenção para o mau estado da 
Estrada entre Santiago do Cacém e o Cercal, a seguir a Vale Seco, devido aos trabalhos que 
ali decorrem para colocação de novos postes de alta tensão. --------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que vai colocar este assunto à Estradas de Portugal.--------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INCLUSÃO DE ASSUNTOS NA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------  
O senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: --------------------------------------  
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SANTIAGO DO CACÉM- 
Apresentação do Logótipo para o Litoral Alentejano.------------------------------------------  
Aprovada a inclusão, por unanimidade.---------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

   Acta de 2007-03-01                                                                                           4 de 8 

---------------------------------------------ORDEM DO DIA------------------------------------------ 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e oito de 
Março do ano em curso, eram as seguintes: ----------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 663.217,62 € (Seiscentos e sessenta e três mil duzentos 
e dezassete euros e sessenta e dois cêntimos). -------------------------------------------------------  
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 473.679,98 € (Quatrocentos e setenta e três mil 
seiscentos e setenta e nove euros e noventa e oito cêntimos). -------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES:--------------------------------- 

ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA 
PORTUGUÊS -------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Apoio disponibilizados pelo Governo na sequência da Intempérie de 5 de 
Novembro de 2006 --------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Palácio de S. Bento - Lisboa ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio a Presidente-----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor do requerimento apresentado na Assembleia da 
República pelo Deputado José Soeiro do Grupo Parlamentar do PCP relativamente ao 
assunto em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------  
OBSERVAÇÕES: O Senhor Presidente referiu que está agendada uma reunião para o dia 
nove do mês em curso, em Pombal, na qual participarão também as Câmaras Municipais de 
Tomar e de Odemira, ou seja, os Municípios afectados pelas intempéries, a fim de 
analisarem a situação, em conjunto, tendo em conta a falta de apoios por parte da 
Administração Central. ----------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SANTIAGO DO 
CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Apresentação do Logótipo para o Litoral Alentejano --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Presidente ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do teor da carta recebida em 22/02/2007 do Presidente da 
Direcção da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém e da resposta que lhe 
foi enviada pelo Presidente da Câmara Municipal relativamente ao assunto em epígrafe. ----  
OBSERVAÇÕES: A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia referiu que é lamentável 
que estas situações aconteçam quando é necessário que se criem sinergias para o 
desenvolvimento do Município.------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: SERVIÇOS SOCIAIS, CULTURAIS E DESPORTIVOS DOS 
TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO CONCELHO DE SANTIAGO DO 
CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba ----------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de mil, novecentos e noventa do Gabinete 
de Apoio Presidência. -----------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Adiar para a reunião da Câmara Municipal de 15 de Março de 2007. ---------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Empreitada de Execução das Infraestruturas do Loteamento Municipal 
das Ademas-----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz ------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e cinco da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento.-----------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar o Plano de Trabalhos.----------------------------------------------------  
2. Aprovar o prazo da empreitada até 19/04/2007, devendo, no entanto, para efeitos de 
revisão de preços, manter em vigor o Plano de Pagamentos aprovado em 13/04/2006. -------  
FUNDAMENTOS: No decorrer da obra tem-se verificado o não cumprimento do referido 
Plano Definitivo de Trabalhos aprovado, tendo ocorrido diversos atrasos, pelo que a 
Fiscalização em Reunião de Obra n.º 9 de 29/06/2006, solicitou a apresentação de novo 
Plano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por diversas vezes, foi o mesmo novamente solicitado, no entanto, verifica-se que só em 8 
de Janeiro de 2007 foi entregue, através de ofício com a referência n.º 51089/153, 
apresentando datas incorrectas, pelo que foi o mesmo devolvido e solicitadas as devidas 
rectificações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Em 30/01/2007 foi apresentado novo Plano de Trabalhos e respectiva memória, plano de 
pagamentos e cronograma financeiro.-----------------------------------------------------------------  
De acordo com o mesmo a contagem do prazo é feita conforme o estabelecido pelo Dec-Lei 
273/2003 de 29 de Outubro, considerando o início da contagem do prazo a aprovação do 
PSS, a que corresponde o final da obra em 19/04/2007.--------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, do Senhor Presidente, da Senhora Vereadora 
Margarida Santos e do Senhor Vereador Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e duas 
abstenções, dos senhores Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia. ------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: COMISSÃO ORGANIZADORA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA 
INTERNACIONAL DA MULHER 2007----------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Pedido de apoio para as Comemorações do Dia Internacional da Mulher  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém --------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº 1/COM/2007 ------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Tomar conhecimento do programa constante da informação em anexo.----  
2. Autorizar a tolerância de ponto a todas as mulheres, participantes nas iniciativas a 
realizar no próximo dia 8 de Março de 2007, a partir das 11 horas. ------------------------------  
3. Comparticipar nas despesas inerentes à realização das iniciativas previstas, cujo valor 
estimado é de € 4 837,02 (Quatro mil oitocentos e trinta e sete euros e dois cêntimos). ------  
4. Prestar apoio logístico às iniciativas, através de cedência de transportes. --------------------  
FUNDAMENTOS: 1. As Mulheres do Município de Santiago do Cacém comemoram 
anualmente o “Dia Internacional da Mulher”, através da realização de iniciativas, que visam 
proporcionar o convívio entre as participantes, e cuja organização é da responsabilidade da 
Comissão, previamente constituída para o efeito. --------------------------------------------------  
2. Considerando que alguns dos serviços camarários são assegurados integralmente por 
mulheres, sugerimos que os mesmos possam ser encerrados, com antecipada comunicação 
aos munícipes. --------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM---------------------  
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada --------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 05/DGU/SAU, de dois mil e sete, 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 trinta, ficando arquivado na 
pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário 
da reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOAQUIM JORGE MARTINS----------------------------------------------------  
ASSUNTO: Abertura da discussão pública da alteração ao loteamento da Herdade do 
Pomarinho – Ermidas Sado --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 13 – Loteamento da Herdade do Pomarinho – Ermidas Sado.------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 1/2007 da Divisão de Gestão Urbanística.----  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública da alteração ao loteamento a levar a 
efeito por Joaquim Jorge Martins sobre o lote 13 do Loteamento da Herdade do Pomarinho, 
Ermidas Sado, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém 
sob o nº 00646/210197, que consiste no aumento da área do anexo e do respectivo polígono 
de implantação e publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e 
comunicação social, por um período de 8 (oito) dias para anúncio e 15 (quinze) dias para 
discussão pública, estando o mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) 
nos Paços do Município e na Junta de Freguesia de Ermidas Sado. ------------------------------  
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 2 do 
artigo 27º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas 
pelo Decreto Lei n.º 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 15 dias.---------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: J. C. OLIVEIRA – MADEIRAS E DERIVADOS, LDA ---------------------  
ASSUNTO: Pagamento de direito de superfície em atraso – Lote n.º 19 da Z.I.L, Exp. 
II em Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 02.01-03/2004 do Serviço de Património.------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar a requerente a efectuar o pagamento do montante em dívida 1 
041,14 € (mil e quarenta e um euros e catorze cêntimos) acrescido dos respectivos juros de 
mora, em 6 prestações mensais, com início no mês de Março 2007, conforme mapa em 
anexo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no n.º 1, implique o vencimento 
das restantes, e o consequente encaminhamento do processo para Gabinete Jurídico.---------  
FUNDAMENTOS: 1- A requerente é a actual superficiária do lote n.º 20 da Z.I.L., Exp. II 
em Vila Nova de Santo André. De acordo com a escritura de constituição do direito de 
superfície, a superficiária ficou obrigada a pagar anualmente, durante o mês de Dezembro, o 
direito de superfície sobre o referido lote. ------------------------------------------------------------  
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2 - Encontram-se em dívida os pagamentos do direito de superfície que deveriam ter sido 
efectuados no mês de Dezembro dos anos de 2004 a 2006, assim como, os respectivos juros 
de mora.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar----------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ CARLOS PAULINO SIMÕES DE OLIVEIRA -----------------------  
ASSUNTO: Pagamento de direito de superfície em atraso – Lote n.º 20 da Z.I.L, Exp. 
II em Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André.-----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 26/1998 do Serviço de Património. -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efectuar o pagamento do montante em dívida 1 
092,27 € (Mil e noventa e dois euros e vinte e sete cêntimos), acrescido dos respectivos 
juros de mora, em 7 prestações mensais, com início no mês de Março 2007, conforme mapa 
em anexo --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no n.º 1, implique o vencimento 
das restantes, e o consequente encaminhamento do processo para Gabinete Jurídico.---------  
FUNDAMENTOS: 1- O requerente é o actual superficiário do lote n.º 20 da Z.I.L, Exp. II 
em Vila Nova de Santo André. De acordo com a escritura de constituição do direito de 
superfície, o superficiário ficou obrigado a pagar anualmente, durante o mês de Dezembro, 
o direito de superfície sobre o referido lote.----------------------------------------------------------  
2 - Encontram-se em dívida os pagamentos do direito de superfície que deveriam ter sido 
efectuados no mês de Dezembro dos anos de 2004 a 2006, assim como, os respectivos juros 
de mora.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
3 - De acordo com o solicitado pela requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 
de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: DECORARTE, CONSTRUÇÕES, LDA-----------------------------------------  
ASSUNTO: Prorrogação do direito de Superfície – Lote na Z.I.L. de Vila Nova de 
Santo André----------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André -----------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 31/1991 do Serviço de Património. -------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha -------------------------------------------  
PROPOSTA: Autorizar a prorrogação do direito de superfície sobre o lote de terreno, com 
a área de 1 080,00 m2, sito na Z.I.L. de Vila Nova de Santo André, inscrito na matriz sob o 
artigo 5 114º e descrito na C.R.P sob a ficha n.º 03394/220699 da freguesia de Santo André, 
por um período de dez anos com início reportado a 28-10-1997. ---------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1 – Em 28 de Outubro de 1987, foi constituído pelo G.A.S. o direito de 
superfície sobre o lote de terreno sito na Z.I.L. de Vila Nova de Santo André, tendo sido 
lavrada a competente escritura no Cartório Notarial de Sines. Com a extinção do G.A.S, a 
propriedade do solo passou para o estado, tendo o Município de Santiago do Cacém a 
gestão do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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2- De acordo com o solicitado pela requerente, e com o nº 2 da cláusula segunda do 
documento complementar anexo à escritura supra referida. ---------------------------------------  
3- De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar ---------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade ----------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 
 
 

________________________________________________ 
 
 


