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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZOITO DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZ ------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aos dezoito dias do mês Março de dois mil e dez, nesta cidade de Santiago do Cacém na Sala 
de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves Caro 
Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso dos 
Santos, Vice-Presidente, Arnaldo Pereira Gonçalves Frade, José António Alves Rosado, Óscar 
Domingues Ramos, Álvaro dos Santos Beijinha e Carlos Manuel Lourenço Pereira Dias 
Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara Municipal. -----------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Verificou-se a ausência do Senhor Vereador Carlos Pereira Dias. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                    OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Execução do Arruamento a Sul da EBI Frei André da Veiga em Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e quatro de dois mil e oito da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Aprovar o cálculo da revisão de preços definitiva no valor de −14.739,31 
€ acrescido de IVA, que perfaz um total de −15.476,28 € (menos quinze mil quatrocentos e 
setenta e seis euros e vinte e oito cêntimos).-------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - Do art.º 199º do Decreto-lei 59/99 de 2 de Março.---------------------  
Dois – A revisão de preços definitiva correspondente à totalidade dos autos facturados. --------  
Três – Tendo em conta os índices de revisão de preços publicados, o valor calculado nesta 
revisão de preços definitiva, são a favor do Município.------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Concurso Público para Requalificação dos Eixos Urbanos Estruturantes ---  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número dezanove de dois mil e dez da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Aprovar a abertura do procedimento por Concurso Público, com um custo 
estimado de 998.900,00€ (Novecentos e Noventa e Oito Mil e Novecentos Euros), acrescido 
de IVA, (49.945,00 €), o que perfaz um valor total de 1.048.845,00 € (Um Milhão e Quarenta 
e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Cinco Euros).------------------------------------------------------  
2. Aprovar o anúncio, programa de procedimento e caderno de encargos, que se juntam em 
anexo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Aprovar o seguinte júri, constituído por três membros efectivos e dois suplentes, de entre os 
quais nomeado um Presidente do Júri. -------------------------------------------------------------------  
JÚRI DO PROCEDIMENTO ---------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Eng.º José Carlos Correia -----------------------------------------------------------------  
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 Membros Efectivos: 1º - Eng.ª Susana Espada-------------------------------------------------------  
 ------------------------ 2º- Dra. Ana Zorrinho -----------------------------------------------------------  
Membros Suplentes: 1º - Eng.ª Ana Vilas Boas ------------------------------------------------------  
-------------------------2º - Dra. Fátima Ramusga -------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- O Projecto de Execução do concurso em referência foi da 
responsabilidade da DOTP (aprovado por deliberação de reunião de Câmara de 08-10-2009, 
tendo sido reformada e aprovado novo orçamento por deliberação de Câmara de 19-11-2009). 
Prevê-se a execução da obra em 2010 e 2011 e encontra-se prevista em PPI com o objectivo 
3.3.1.1.2. e projecto n.º 2009/096 prevê-se executar em 2010 o valor de 205.300,00€ 
acrescido de IVA (10.265,00€) que perfaz um total de 215.565,00€ (Duzentos e Quinze Mil 
Quinhentos e Sessenta e Cinco Euros) e em 2011 o valor de 793.600,00€ acrescido de IVA 
(39.680,00€) que perfaz um total de 833.280,00€ (Oitocentos e Trinta e Três Mil Duzentos e 
Oitenta Euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
2- Alínea b) do nº 1 e a) do n.º2 do Artº 16º, alínea b) do Artº 19º, n.º 2 do art. 40º, nº 1 do 
Artº 67º, Artº 68º e Artº 69º do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro.----------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Reabilitação da E.M. 526, em Alvalade -----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número vinte e um de dois mil e nove da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. --------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar o cálculo da revisão de preços provisória no valor de 17.206,60 € 
(dezassete mil duzentos e seis euros e sessenta cêntimos, acrescido de IVA no valor de 
3.441,32€ o que perfaz o total 20.647,92 € (Vinte mil seiscentos e quarenta e sete euros e 
noventa e dois cêntimos).-----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um - Do art.º 382 do Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-lei 18/2008 de 29/01, 3.5 do Caderno de Encargos do Procedimento. --------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------------------------  
ASSUNTO: Fornecimento de Massas Betuminosas, para conservação de estradas e 
caminhos no concelho de Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero quatro, tipo zero um, do ano de dois mil e dez, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. -------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a abertura de Concurso Público urgente para fornecimento de 
Massas Betuminosas, para conservação de estradas e caminhos no concelho de Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Aprovar o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos, conforme documentos em 
anexo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: A competência para a escolha do procedimento de formação do contrato, 
cabe à Câmara Municipal, nos termos, do artº 38º  do Código  dos  Contratos.--------------------   
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Públicos, conjugado com o disposto na alínea b) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei  nº 197/99, 
de 8 de Junho. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Requalificação e Recuperação do Centro Histórico de Santiago do Cacém---  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e nove, informação número 
sessenta da Divisão de Obras Municipais e Equipamento. --------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, bem como 
o Plano Definitivo de Trabalhos, o Plano de Mão-de-Obra e Equipamento e o Cronograma 
Financeiro apresentado pelo empreiteiro Oliveiras – Engenharia e Construção, S.A .,  para a 
execução da obra em referência.---------------------------------------------------------------------------  
 FUNDAMENTOS: n.º 1 e n.º 2 do artigo 12º do Dec-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e 
artigo 361º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Dec-Lei n.º18/2008, de 29 de 
Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MARIA LEONOR SIMÕES, MARIA MANUELA LACERDA, MARIA 
HERMÍNIA LIMA, MARIA MANUELA FRANCO ----------------------------------------------  
ASSUNTO: Doações à Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal” – Santo André, no 
ano de 2010 (mês de Fevereiro). -------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1. – P.2/BMSA/2010, da Divisão Sócio-Cultural.------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, conforme lista anexa. ------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 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: Quinzena da Juventude ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém -------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº07/DSC-JUV/10 com o processo nº01/DSC-JUV/2010 – 28.2 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos ------------------------------------------  
TOMAR CONHECIMENTO do Programa e respectiva estimativa de custos, no valor de 
10.000€ (Dez mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1-Pretende-se através deste programa assinalar o Dia Mundial do 
Estudante e da Juventude, assim como incentivar os jovens do concelho a organizar 
actividades para outros jovens, desenvolvendo a sua criatividade e espírito de iniciativa. ------  
2- Ao abrigo da alínea do nº4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção da 
Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para a Diocese de Beja – Manutenção e abertura ao 
público da Igreja Matriz e do Tesouro da Colegiada-----------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº09/SAC/DSC/2010 do Serviço de Acção Cultural da Divisão 
Sócio Cultural. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 14.890,82 € (catorze mil oitocentos e noventa 
euros e oitenta e dois cêntimos) para a Diocese de Beja destinada a assegurar os seguintes 
encargos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Manutenção dos encargos com dois guardas: --------------------------------------------------------  
a) 100% do vencimentos de um no montante de 9.085,82€ (nove mil e oitenta e cinco euros e 
oitenta e dois cêntimos) – inclui vencimento, subsídio de refeição, segurança social e seguro; -  
b) 70 % do vencimento de outro no  montante de 4.655,00€ (quatro mil seiscentos e cinquenta 
e cinco euros)- só inclui o vencimento.-------------------------------------------------------------------  
2. Comparticipação na limpeza – 500,00 € (quinhentos euros). --------------------------------------  
3. Comparticipação na electricidade – 650,00€ (seiscentos e cinquenta euros).--------------------  
Total do apoio a efectuar: 14.890,82 € (catorze mil oitocentos e noventa euros e oitenta e dois 
cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o acordo/compromisso entre a Câmara Municipal e a 
Comissão de Salvaguarda da Igreja Matriz. -------------------------------------------------------------  
2. Ao abrigo da alínea a) e b) do nº4 do artigo 64º 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: Protocolo com a Casa do Povo de Abela para cedência de instalações ao 
Jardim de Infância de Abela – Actualização para o ano lectivo 2009/2010. -------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Proc. 30.12. Parcerias/Protocolos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2010, informação nº 46/DEASS/SASETEGE/2010 de 22.02.2010. --------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Um: Transferir para a Casa do Povo da Abela a verba de 3. 038,09 € (três mil e 
trinta e oito euros e nove cêntimos) respeitante ao ano lectivo 2009/2010, a que corresponde o 
valor mensal de 276,19 € (duzentos e setenta e seis euros e dezanove cêntimos). -----------------  
FUNDAMENTOS: Alínea a) do número 1 do artigo 19º da Lei n.º 159/99, de 14 de 
Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Protocolo com a Casa do Povo da Abela para cedência de instalações para funcionamento do 
Jardim-de-infância da Abela. ------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------        
ASSUNTO: Recrutamento de pessoal para ocupação de postos de trabalho, previstos e 
não ocupados no mapa de pessoal, em regime de contrato por tempo indeterminado. ----  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém  ----------------------------------------------------------------  



    2010-03-18                                                                                                              

REFERÊNCIA: 08/TI/DGRH/SR/2010 -  09/TI/DGRH/SR/2010.---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------        
PROPOSTA: Proceder à abertura de procedimento concursal comum para ocupação de: ------  
1. Dois postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal, na carreira/categoria 
de Assistente Operacional (Auxiliar de Serviços Gerais), em regime de contrato de trabalho 
por tempo indeterminado, para a actividade de Águas e Saneamento.-------------------------------  
2. Dois postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa de pessoal, na carreira/categoria 
de Assistente Técnico (Analista de Laboratório), em regime de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado, para a actividade da Gestão da Qualidade. --------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De Facto: A existência de postos de trabalho preenchidos em regime de 
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, que representam necessidades permanentes de 
serviço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
De Direito: De acordo com o art.º 6º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e art.º 4º do 
Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de Setembro. -------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Comemorações do Dia Mundial da Árvore e da Floresta -------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Freguesias do Município de Santiago do Cacém. ------------------------------  
REFERÊNCIA: Ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses com a referência 
OFI: 110/2010-JCAEIRO datado de 27 de Janeiro de 2010.------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. --------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Dar conhecimento da parceria entre o Município de Santiago do Cacém 
e a Representação da Comissão Europeia, a Autoridade Florestal Nacional e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses na acção “Plante uma Árvore”integrada na Semana 
Florestal que decorre de 15 a 21 de Março. -------------------------------------------------------------  
DOIS – Integrar esta acção no âmbito das comemorações anuais do Dia da Árvore realizando 
no dia 19 de Março uma jornada de plantação de árvores e arbustos autóctones junto da 
população escolar do Município (plantação de um exemplar por turma). --------------------------  
TRÊS – Comparticipar nas despesas inerentes à realização da iniciativa, nomeadamente na 
aquisição de brindes para entrega à população escolar e material de divulgação com o custo 
associado de 3.155,40 € com IVA incluído. -------------------------------------------------------------  
QUATRO – Dar conhecimento do apoio prestado pela Autoridade Florestal Nacional na 
cedência das espécies de árvores para as plantações e pela Representação da Comissão 
Europeia na cedência de brochuras alusivas à temática a entregar a cada escola aderente. ------  
CINCO – Dar conhecimento do anúncio, que se anexa, alusivo à acção “Plante uma Árvore” 
que a Representação da Comissão Europeia fez publicar no Jornal de Notícias (12 de Março), 
no Jornal Expresso (13 de Março) e no Jornal Correio da Manhã (14 de Março). -----------------  
FUNDAMENTOS: UM – Tratando-se de uma iniciativa de importância sócio/cultural que 
visa assinalar o Ano Internacional da Biodiversidade Integrada na Política Europeia da 
Energia e Alterações Climáticas pretende-se através desta acção despertar e sensibilizar a 
sociedade portuguesa e particularmente a população escolar para a importância de preservação 
e conservação da biodiversidade associada à mitigação das alterações climáticas. ---------------  
DOIS – Compete à Câmara Municipal apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, o 
apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa 
ou outra, ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------------------------------------------------  
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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 10/DGU/SAU, de dois mil e dez, 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. ----------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Zonas verdes de protecção e enquadramento – contabilização para 
aplicação de índice de construção-----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Vereação. ---------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a interpretação constante da acta da reunião realizada em 22/05/2009, 
de que às parcelas de terreno situadas dentro do Perímetro Urbano de Santiago do Cacém, que 
sejam parcialmente condicionadas pelo artigo 43º do PU -  porque classificadas como ZVPE – 
é aplicado o índice de construção sobre a totalidade da área da parcela, ainda que a área bruta 
de construção apurada seja limitada pelas prescrições do PU e pelas imposições do disposto 
no artigo supra referido. ------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De facto: Os que constam da referida acta.-------------------------------------  
De direito: Os que constam da referida acta de acordo com o preceituado no artigo 9º do 
Código Civil e artigo 124º, nº 1 alínea d) do Código do Procedimento Administrativo.----------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: JOSÉ CARLOS DA SILVA MARINHO--------------------------------------------  
ASSUNTO: Pagamento de direito de superfície em atraso – Lote n.º 12 da Z.I.L. Exp. 0 
de Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. --------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 154/1998 do Serviço de Património. ---------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efectuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 1.158,80€ (mil cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimo), acrescido dos 
respectivos juros de mora, em 3 prestações mensais, sendo que os pagamentos serão 
efectuados nos meses de Março, Abril e Maio do corrente ano, 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 superficiário do lote n.º 12 da Z.I.L., Exp. 0 em Vila 
Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 17 de Fevereiro de 2000. 
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 - Encontra-se em falta o pagamento do direito de superfície relativo aos anos de 2008, 2009, 
assim como, os respectivos juros de mora. --------------------------------------------------------------  
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3 - De acordo com o solicitado pelo 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: MUNICÍPIO SANTIAGO DO CACÉM --------------------------------------------  
ASSUNTO: Reversão do lote nº 15 – Zona de Expansão - em S. Domingos-------------------  
LOCALIZAÇÃO: São Domingos. ----------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo nº 15/2001 do Serviço de Património.-----------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1 – Revogar a deliberação camarária de 31 de Maio de 2000, tendo em conta a 
alteração do estado civil do superficiário, actualmente viúvo. ----------------------------------------  
2 – Proceder à reversão do lote n.º 15, sito na Zona de Expansão, em São Domingos, inscrito 
na matriz sob o artigo 1 063º, e descrito na Conservatória do registo predial de Santiago do 
Cacém, sob a ficha n.º 318/031088, da freguesia de São Domingos, cedido em Direito de 
Superfície por escritura lavrada em 13 de Setembro de 1998, ao Senhor Artur Manuel da 
Costa Candeias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
3 – Que seja devolvida a importância de 666,06 € (seiscentos e sessenta e seis euros e seis 
cêntimos), montante pago inicialmente pelo Direito de Superfície, aos actuais superficiários.--   
FUNDAMENTOS: Um – De acordo com a vontade manifestada pelos superficiários na 
desistência do lote (o Senhor Artur Manuel da Costa Candeias e sua filha Irina Margarida 
Canhoto Candeias).------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois – De acordo com o n.º 1, do artigo 6º do Regulamento de Constituição do Direito de 
Superfície. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Três - De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterada 
pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: VALENTIM ANTÓNIO PEREIRA NUNES  -------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovação da Alteração de Loteamento nº 18/2003 em nome de Valentim 
António Pereira Nunes ------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote n.º 5  – Loteamento Municipal da Praça da Concórdia – Vila Nova 
de Santo André. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 18/2003 da Divisão de Gestão Urbanística. ------    
A PRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a Alteração de loteamento nº 18/2003 requerida por Valentim António 
Pereira Nunes, para o lote n.º 5 do Loteamento Municipal da Praça da Concórdia – Vila Nova 
de Santo André, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 2184/19930902 
da freguesia de Santo André.-------------------------------------------------------------------------------  
A alteração consiste na modificação do uso da planta do piso da cave do lote 5, que para além 
dos usos já previstos e em vigor, passará também a prever o uso de comércio. --------------------  
Assim o uso da cave que era anteriormente para estacionamento e serviços, passa para 
Estacionamentos, Serviços e Comércio.------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 3 do artigo 27.º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei 60/2007, de 4 de Setembro, foram 
notificados, os titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para efeitos de 
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pronúncia no prazo de dez dias úteis, não tendo havido qualquer oposição escrita à alteração 
ao Loteamento, no prazo referido.-------------------------------------------------------------------------  
Nos termos dos artigos 27.º n.º 4 e 23.º do Decreto-Lei acima referido, cabe à Câmara 
Municipal deliberar sobre o pedido de alteração à licença de loteamento. --------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CARLOS MANUEL FIGUEIRA RIBEIRO SANTOS CALISTO ------------  
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao loteamento n.º 10/2007, em nome de Carlos 
Manuel Figueira Ribeiro Santos Calisto.--------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote 6 -  Loteamento n.º 10/2007, em nome de Carlos Manuel Figueira 
Ribeiro Santos Calisto – Ermidas Sado.------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 10/2007, da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística e requerimento n.º 22/2010, de 05.01.2010 
em nome de Carlos Manuel Figueira Ribeiro Santos Calisto.-----------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor ao loteamento n.º 10/2007 em nome de 
Carlos Manuel Figueira Ribeiro Santos Calisto, lote 6, Ermidas Sado, prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial  sob o n.º 1429/20090306 da freguesia de Ermidas Sado, que 
consiste em ampliar a área de implantação da moradia em dois metros quadrados, uma vez 
que a mesma não implica o aumento do número de fogos ou alteração dos parâmetros 
urbanísticos ou utilizações constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território.------  
 FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto-lei 555/99 de 16.12, com a 
nova redacção dada pela Lei n.º 60/2007 de 04.09 “as alterações à licença de loteamento, com 
ou sem variação do número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação e 
de construção até 3% desde que não impliquem aumento do número de fogos, alteração de 
parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de Plano Municipal de Ordenamento do 
Território, são aprovados por simples deliberação da Câmara Municipal, com dispensa de 
quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
 


