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ACTA NÚMERO ONZE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA TREZE DE MARÇO DE DOIS MIL E OITO------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos treze dias do mês de Março de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do Cacém, na 
Sala de Sessões da Sede do Município, compareceram o Senhor Vítor Manuel Chaves de 
Caro Proença, Presidente da Câmara Municipal, Maria Margarida da Costa Rosa Cardoso 
dos Santos, Vice-Presidente, Pedro do Ó Barradas de Oliveira Ramos, Manuel Botelho 
Mourão, José António Alves Rosado, Álvaro dos Santos Beijinha e Maria dos Anjos 
Amador Raposo Polícia, Vereadores, a fim de se efectuar a reunião ordinária da Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pelo Senhor Presidente, às nove horas e trinta minutos. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------- 
CLUBE GALP ENERGIA – CEDÊNCIA DE ESPAÇO--------------------------------------- 
O senhor Presidente concedeu a palavra ao senhor João de Sousa, presente na Sala de 
Sessões, o qual referiu que tomou conhecimento que a Direcção daquele Clube cedeu um 
espaço, a um privado, no Bairro Horizonte, para instalação de uma pista de mini-Karting. 
Acrescentou que veio alertar a Câmara Municipal para que, antes de licenciar aquela 
actividade, tenha em conta que a mesma é muito barulhenta, colidindo com o descanso das 
pessoas que residem naquele Bairro, algumas das quais trabalham por turnos. ----------------- 
Mais referiu que se trata de uma parcela de terreno com pinheiros mansos, os quais 
necessitam de tratamento, sugerindo que o mesmo fosse aproveitado como espaço de lazer, 
mas de outro tipo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente referiu que registou o alerta do Senhor João de Sousa.-------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha informou que não tinha conhecimento de qualquer 
pedido de licenciamento para aquele espaço, acrescentando que iria averiguar junto dos 
Serviços Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA LEADER + ----------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que se realizou, no dia seis do mês em curso, na 
Sede do Município, uma reunião com a ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral, 
com a participação do Senhor Vereador Álvaro Beijinha e técnicos da Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo, para a qual convidou os Presidentes das Juntas de 
Freguesia do Município e empresários locais com actividades ligadas ao sector do Turismo, 
para se inteirarem das possibilidades de apoio ao investimento em áreas rurais no âmbito do 
Programa Leader +. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Acrescentou que a reunião foi útil, tendo em conta os contributos e a informação que foi 
dada pela ADL, a qual se disponibilizou para apoiar os potenciais promotores na elaboração 
dos processos de candidatura. -------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLIDARIEDADE COM OS TRABALHADORES DA ETAR DA RIBEIRA DOS 
MOINHOS, EM GREVE------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que participou, no dia sete do mês em curso, num jantar de 
solidariedade com os trabalhadores da empresa SISÁQUA que laboram naquela ETAR, os 
quais se encontram em greve há trinta e cinco dias, reivindicando, o aumento dos salários, 
dado que as suas remunerações são baixíssimas, entre quatrocentos a quatrocentos e 
noventa euros, por melhores condições de trabalho em termos de higiene e segurança e pela 
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prevenção de riscos ambientais. Acrescentou que naquele jantar de solidariedade 
participaram cerca de trezentas pessoas e que os trabalhadores estão dispostos a prosseguir 
com a sua luta até que sejam satisfeitas as suas reivindicações, tendo em conta as condições 
de risco em que trabalham, as quais resultam também do mau estado de conservação da 
ETAR. Situação que se tem vindo a agravar, porque a empresa tem subcontratado pessoal, 
para substituir os trabalhadores em greve, que não tem preparação para trabalhar com os 
equipamentos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que o Ministro do Ambiente questionado sobre este assunto, no Parlamento, 
tomou uma posição pública sobre o mesmo, para dizer que o Estado não deve interferir 
numa questão laboral de uma empresa privada.------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente acrescentou que também se coloca a questão da perigosidade dos 
resíduos e a forma como estão a ser transportados, considerando estranho que a Inspecção 
Geral do Ambiente ainda não tenha actuado, ao contrário da prontidão com que o faz, 
quando surge algum problema nas ETARs geridas pelas Autarquias, e que a mesma 
estranheza se coloca pela não intervenção da Inspecção do Trabalho. --------------------------- 
Acrescentou que as Águas de Santo André têm tido uma atitude de desresponsabilização 
relativamente a este processo, e informou que, amanhã, terá lugar uma concentração em 
frente às instalações daquela empresa, promovida pela União dos Sindicatos e pelos 
Municípios, e que, hoje, em Sines, será entregue um documento ao Senhor Ministro da 
Economia sobre esta situação. -------------------------------------------------------------------------- 
Informou ainda que no dia dez do mês em curso, colocou o problema ao Senhor Presidente 
das empresa Águas de Portugal, Engº Pedro Serra, o qual lhe deu conhecimento que uma 
delegação dos trabalhadores ia ser recebida por responsáveis daquela empresa. --------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão referiu estar preocupado com os problemas ambientais 
que já devem existir em consequência desta situação. ---------------------------------------------- 
Acrescentou que repudia as posturas, de capitalismo selvagem, que têm sido assumidas 
neste processo, considerando que é importante o diálogo para que este conflito seja 
resolvido o mais rapidamente possível, para o qual é preciso que as empresas tenham uma 
postura do século XXI e não do século XIX. --------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha referiu estar solidário com os trabalhadores da 
SISÁQUA, em greve, enquanto cidadão e autarca.-------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos referiu também estar solidária com aqueles 
trabalhadores. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mais referiu lamentar que no dia em que na reunião da Câmara Municipal se discutia o 
problema de falta de efectivos da GNR no Município, tenha estado naquela ETAR, uma 
força desproporcionada de efectivos para carregar sobre os trabalhadores e populares 
presentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos considerou esta situação lamentável, assim como a 
atitude pouco dialogante e pouco racional por parte da empresa SISÁQUA, quando devia 
imperar o bom senso. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vereador José Rosado referiu que da experiência que tem deste tipo de conflitos, 
não se recorda duma situação como esta, porque sempre foi possível negociar. ---------------- 
Acrescentou que aqueles trabalhadores auferem salários vergonhosos, mas que não se trata 
só desse problema, mas também das condições de trabalho, em termos de segurança e de 
higiene, porque a empresa não tem investido na manutenção e adequação do equipamento 
daquela ETAR.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informou que vai estar, amanhã, na concentração, em frente às instalações da empresa 
Águas de Santo André, em representação do Senhor Presidente da Câmara Municipal. 
Acrescentou que esta empresa tem que resolver a situação contratual com a empresa 
SISÁQUA, a qual, pela sua postura neste processo, não tem condições para resolver o 
conflito e para continuar a explorar aquela ETAR.-------------------------------------------------- 
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Mais referiu que não se compreende como é que a GNR que tem competências 
relativamente à circulação do trânsito, permite que os camiões circulem nas condições 
observadas, deixando um rasto de resíduos industriais nas vias rodoviárias, levando os 
mesmos não se sabe para onde, o que configura um crime ambiental. --------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GESTÃO DA ÁGUA ----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, no dia dez do mês em curso, em 
Castro Verde, numa reunião com o Presidente da empresa Águas de Portugal e os 
Municípios interessados num eventual acordo com aquela empresa, para apresentação de 
uma candidatura do Sistema Intermunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento 
nomeadamente, Castro Verde, Almodôvar, Moura, Odemira, Mértola, Montemor-o-Novo, 
Alvito, Santiago do Cacém, e outros, associados da AMALGA e também da Associação de 
Municípios do Alentejo Central. Ou seja, todos os Municípios que não saíram do Sistema 
Intermunicipal mais os Municípios que quiseram sair do Sistema Multimunicipal, os quais 
convidaram a empresa Águas de Portugal para esta parceria.-------------------------------------- 
Acrescentou que este processo compreende a constituição de uma única empresa que 
representará os Municípios que aderiram ao projecto na parceria com a empresa Águas de 
Portugal, a estabelecer com base num acordo que será assinado pelas duas partes, para 
apresentação duma candidatura ao Fundo de Coesão. ---------------------------------------------- 
Mais informou que se colocam também algumas questões relativas ao Capital Social, dado 
que os Estatutos da empresa Águas de Portugal proíbe que a mesma fique em minoria, pelo 
que, neste processo, terá que ser criada uma situação excepcional com base num acordo 
parassocial a estabelecer, em que seja prevista uma situação de salvaguarda para os 
Municípios, no caso da privatização daquela Empresa. Acrescentou que esta situação está 
em análise e que a empresa Águas de Portugal ficou de apresentar uma Minuta do Acordo 
aos Municípios. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Manuel Mourão considerou importante que sejam criadas as condições 
para a resolução do problema da água no Alentejo, e que os Municípios tenham um 
pensamento crítico em função das realidades presentes e futuras. -------------------------------- 
Relativamente à questão do Capital, considerou que o problema deixa de existir, desde que 
seja introduzido um mecanismo de salvaguarda no Acordo a celebrar entre as partes. -------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que, tendo em conta o desenvolvimento do 
processo, espera que o mesmo conduza à resolução do problema da água.---------------------- 
Em relação à questão do Capital e a obrigação de venda a privados, referiu que já se 
percebeu que a privatização da água é só uma questão de tempo.--------------------------------- 
Questionou ainda sobre o ponto de situação relativo ao estudo a encomendar ao LNEC, 
sobre a candidatura do Sistema Intermunicipal, o qual tinha sido recomendado pelo 
Ministro do Ambiente.----------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente esclareceu que aquele estudo foi sugerido pelo Senhor Ministro do 
Ambiente à AMLA, caso esta quisesse avançar com o Sistema Intermunicipal, não tendo a 
maioria naquela Associação concordado em avançar com o projecto. --------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ERMIDAS – ILUMINAÇÃO PÚBLICA ---------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre a iluminação pública na Rua para 
o Lousal. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que se têm verificado alguns atrasos na 
concretização dos trabalhos de iluminação pública devido à reestruturação dos Serviços da 
EDP, acrescentando que os Serviços Municipais fizeram uma avaliação da situação, e 
verificaram que há atrasos de quatro e cinco meses, mas que começa a ser dada resposta aos 
pedidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mais informou que solicitou uma reunião com o responsável máximo da EDP nesta zona, 
para análise da situação. --------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia doze de Março do 
ano em curso, eram as seguintes:----------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 353.733,41 € (trezentos e cinquenta e três mil 
setecentos e trinta e três euros e quarenta e um cêntimos). ----------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 375.046,19 € (trezentos e setenta e cinco mil e 
quarenta e seis euros e dezanove cêntimos).---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.000 € (seis mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. ---------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para a compra de equipamentos 
de primeira intervenção e protecção individual. ----------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a), do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVALADE  
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e sete, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.000 € (seis mil euros), 
para compra de equipamentos de primeira intervenção e protecção individual. ---------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para a compra de equipamentos 
de primeira intervenção e protecção individua. ------------------------------------------------------ 
2. Ao abrigo da alínea a), do nº 4 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Gabinete Municipal de Santo André - Modelo de Implementação e Plano 
de Trabalho ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Aprovar o Modelo de Implementação e o Plano de Trabalho.------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, de trinta de Junho de dois mil e quatro, foi aprovado, por unanimidade, o Projecto 
de criação do Gabinete Municipal de Santo André; ------------------------------------------------- 
2. Apesar de se manterem os princípios então aprovados, subjacentes à desconcentração de 
Serviços Municipais – Criatividade, Inovação, Proximidade, Participação e Eficiência – 
registam-se actualmente algumas alterações de contexto, consequência de projectos de 
modernização dos serviços municipais, já concretizados e a desenvolver, nomeadamente, a 
execução de infraestruturas de ligação em rede, a aquisição de novas aplicações e 
equipamentos informáticos e de comunicação. ------------------------------------------------------ 
3. O Modelo de Implementação e o Plano de Trabalho propostos seguem os princípios já 
aprovados, adequam-se ao contexto organizacional presente e calendarizam a execução das 
diferentes fases de implantação, são dados como reproduzidos na presente acta com o 
número quarenta e nove, ficando arquivados na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricados pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião. ------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Loteamento Municipal da Avenida, em Alvalade – projectos de 
especialidade --------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número dezoito da Divisão de Ordenamento do Território e 
Projecto de vinte e dois de Fevereiro de dois mil e oito (19.2.1.B-Proc.36/07 DOTP-SP) ---- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o projecto de infraestruturas para o Loteamento da Avenida, em 
Alvalade, constituído por arranjos exteriores, rede de distribuição de águas; Rede de 
drenagem de águas pluviais, Infraestruturas eléctricas, Infraestruturas telefónicas, rede de 
rega e rede de Gás, cuja estimativa orçamental da obra cifra-se na ordem dos 307.209,64 € 
(trezentos e sete mil, duzentos e nove euros e sessenta e quatro cêntimos), ao qual acresce 
IVA à taxa legal em vigor. O documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número cinquenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da reunião.-------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64 número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto de aquisição / produção de Cartografia Digital – Transferência 
de verba para a AMLA -------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número vinte de Fevereiro de dois mil e oito do Sector de 
Informática e Telecomunicações, Processo nº 800.01/SIT/2002 ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 16.547,93 € (dezasseis mil, quinhentos e 
quarenta e sete euros e noventa e três cêntimos) para a Associação de Municípios do Litoral 
Alentejano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-03-13                                                                                       6 de 14 

 FUNDAMENTOS: Importância relativa à comparticipação do Município no projecto em 
epígrafe, o qual compreende uma cobertura total do território da Associação nas escalas 
1:10.000, áreas rurais, e 1:2.000 áreas urbanas.------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca----------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.2.2/P.12/DSC/BMSC/2008 da Divisão Sócio Cultural ----- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: No sentido de se concretizar a VII Edição do Prémio Nacional de Conto 
Manuel da Fonseca e de acordo com as alíneas a), b), c) e d) do artigo 18 do Regulamento 
do concurso aprovado na Reunião de Assembleia Municipal de 19/12/97, propõe-se: -------- 
a) Convidar para constituir o júri, um representante da Sociedade Portuguesa de Escritores, 
a designar por esta, o Escritor João Aguiar e o Escritor José Fanha, ----------------------------- 
b) Iniciar o concurso a 10 de Março e terminar a 7 de Julho de 2008 inclusive,---------------- 
c) O período para levantar os trabalhos não premiados decorra de 16 de Outubro a 17 de 
Novembro de 2008, -------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Entregar o Prémio e eventuais Menções Honrosas em Outubro 2008 (entre 10 e 17) 
assinalando, deste modo o aniversário do escritor, -------------------------------------------------- 
e) Diligenciar junto de uma editora, no sentido de estabelecer um protocolo que permita a 
edição e distribuição do trabalho premiado em condições a acordar entre a Câmara 
Municipal, Editor e Autor. ------------------------------------------------------------------------------ 
A edição ocorrerá a partir do ano imediatamente seguinte ao da atribuição do prémio. ------- 
Propõe-se ainda de acordo com o artigo 9º do Regulamento, que:-------------------------------- 
1. O valor do prémio seja de 5000 € (cinco mil euros),--------------------------------------------- 
2. Que o valor a pagar a cada elemento do júri seja de 1000 € (mil euros) ---------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CLUBE DE TÉNIS DE SANTO ANDRÉ---------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba --------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 04/2008 – 3.3.2/4 da Divisão Sócio Cultural com o 
ofício do Clube de Ténis de Santo André refª CTSA/12/08 de 28.01.2007---------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba no valor de 175,00 Euros (cento e setenta e 
cinco euros), para apoio no pagamento das despesas referentes à elaboração de lembranças 
para o 25º Aniversário da Associação. ---------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Os apoios financeiros pontuais assumem uma colaboração 
importante por parte da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no sentido de apoiar os 
clubes na sua actividade desportiva regular.---------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro na redacção 
da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Assuntos resolvidos no uso de competência delegada -------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 09/DGU/SAU, de dois mil e oito, da Secção de 
Administração Urbanística. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da Informação nos termos do nº 3 do artº 65º da Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro com as alterações da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número cinquenta e um, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da reunião.--------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Actualização do Factor de correcção Fc do Regulamento de 
Compensações Urbanísticas.-------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número quinze, de dois mil e oito, 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 2008, que passa a ser Fc (2008) = 1.259, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cinquenta e dois, 
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 artigo 2.º do Regulamento de Compensações 
Urbanísticas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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: Actualização do Factor Fc da Taxa Municipal de Urbanização para 2008  
REFERÊNCIA: Informação número catorze, de dois mil e oito, 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 2008, que passa a ser Fc (2008) = 1.305, documento que é dado 
como reproduzido na presente acta com o número cinquenta e três, 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 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: MANUEL JOSÉ GIÃO CAEIRO E OUTROS--------------------------------- 
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ASSUNTO: Assunção do pagamento, por parte da Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém, do IVA correspondente a 50% do custo das obras que Manuel José Gião 
Caeiro e Outros vão realizar na rua de S. Pedro – Santiago do Cacém , conforme 
contrato aprovado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento de S. Pedro – Vale Matanças – Santiago do Cacém.  ------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 40010/2000 e informação nº 07/DGU/2008. - 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o pagamento de 11.921,10 € (onze mil novecentos e vinte e um 
euros e dez cêntimos), correspondentes a 21% do IVA relativo à quantia de 56.767,15 € 
(cinquenta e seis mil setecentos e sessenta e sete euros e quinze cêntimos) que a Câmara 
Municipal se havia comprometido a apagar ao requerente, de acordo com a cláusula 10ª do 
contrato celebrado entre a Câmara Municipal de Santiago do Cacém e Manuel José Gião 
Caeiro e Outros.------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: O valor referido na cláusula 10ª do acordo supra referido não inclui o 
IVA. Face à cláusula 5ª do mesmo contrato deve a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém assumir o custo do IVA referente ao valor já liquidado. ---------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOSÉ FRANCISCO E OUTROS -------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Loteamento com obras de urbanização, nº 23/2006 – 
Amoreira – ZIL – Alvalade e isenção de T.M.U. ------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Amoreira –  ZIL -Alvalade. ---------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 23/2006 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o loteamento nº 23/2006, com obras de urbanização, sito em 
Amoreira – ZIL - Alvalade, a levar a efeito por José Francisco e Outros sobre o prédio  
descrito na conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 509/19900330, 
da freguesia de Alvalade, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 225º , Secção Q, 
na qual se  prevê a constituição de 29 lotes para o uso de Indústria/Comércio e Serviços, 
conforme planta síntese e memória descritiva. ------------------------------------------------------- 
Aprovar o pagamento de Compensações Urbanísticas por áreas verdes não cedidas no valor 
de 6.690,16 € (seis mil seiscentos e noventa euros e dezasseis cêntimos) e por áreas de 
equipamentos não cedidas no valor de 26.211,39 € (vinte e seis mil duzentos e onze euros e 
trinta e nove cêntimos) ---------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovar a isenção do pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 
142.317,85 € (cento e quarenta e dois mil trezentos e dezassete euros e oitenta e cinco 
cêntimos) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprovar a apresentação de garantia bancária no valor de 858.810,00 € (oitocentos e 
cinquenta e oito mil oitocentos e dez euros). --------------------------------------------------------- 
Aprovar o prazo de um ano para conclusão das obras de urbanização.--------------------------- 
FUNDAMENTOS: O período de discussão pública efectuada nos termos do disposto do 
artigo 77º do Decreto Lei nº 380/99, de 22 de Setembro já decorreu, não tendo sido 
apresentadas reclamações, observações ou sugestões. --------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento.------------------------------------------------------------------------------ 
De acordo com o nº 4 do artigo 6º do Regulamento para aplicação da Taxa Municipal de 
Urbanização “Estão isentos de TMU os loteamentos industriais e a construção de edifícios 
destinados a indústria, quando localizados em áreas para o efeito definidas em Plano 
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Municipal de Ordenamento do Território...”., pelo que este loteamento, pelas suas 
características, ficará isento do pagamento da referida Taxa. ------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANTÓNIO FRANCISCO GAMITO---------------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração de pormenor, lote 3, Alteração do Loteamento Municipal da 
Cova do Gato – Abela ---------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lote 3 – Alteração ao Loteamento Municipal da Cova do Gato – Abela. 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 13/2004 e requerimento nº 1042 de 27.02.08. - 

APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor a levar a efeito pelo Senhor António 
Francisco Gamito, lote 3 da Alteração ao Loteamento Municipal da Cova do Gato - Abela, 
uma vez que a variação da área de construção não ultrapassa 3% e não implica  aumento do 
número de fogos ou alteração dos parâmetros urbanísticos constantes de Plano Municipal 
de Ordenamento do Território. ------------------------------------------------------------------------- 
Esta alteração de pormenor irá permitir as seguintes áreas: ---------------------------------------- 
Áreas do r/c:.................................................................................90,00 m2 x 3% = 2,70 m2 . 
Área do anexo:..............................................................................48,19 m2 x 3% = 1,44 m2. 
Máximo permitido pela alteração de pormenor (3%).................2,70 m2 + 1,44 m2 = 4,14 m2. 
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 8 do artigo 27º do Decreto Lei 555/99  de 16.12.99, 
com as alterações do Decreto Lei 177/2001, de 4.06.01 “As alterações à licença de 
loteamento que se traduzam na variação das áreas de implantação e de construção até 3% 
desde que não impliquem aumento do número de fogos ou alteração de parâmetros 
urbanísticos 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CARLOS DA COSTA PEREIRA E LINA MARIA DA COSTA 
PEREIRA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública do Loteamento nº 6/2006 em nome de 
Carlos da Costa Pereira e Lina Maria da Costa Pereira – Monte do Outeiro Redondo 
– Santa Cruz --------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Monte do Outeiro Redondo – Santa Cruz. ----------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 6/2006 da Divisão de Gestão Urbanística.----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do loteamento nº 6/2006, sito em 
Monte do Outeiro Redondo – Santa Cruz, a levar a efeito por Carlos da Costa Pereira e Lina 
Maria da Costa Pereira sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 847 e inscrito na Matriz predial rústica sob o artigo 91 º Secção 
A, da freguesia de Santa Cruz, no qual se prevê a constituição de 8 lotes destinados a 
moradias unifamiliares. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Publicitar a mesma através de aviso a publicar no Diário da República e comunicação 
social, por um período de 8 dias para anúncio e 15 dias para discussão pública, estando o 
mesmo disponível na DGU (Divisão de Gestão Urbanística) nos Paços do Município e na 
Junta de Freguesia de Santa Cruz. --------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Esta operação está sujeita a discussão pública nos termos do n.º 1 do 
artigo 22º do Decreto-Lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
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Decreto-Lei 177/01, de 4 de Junho e art.º 77º do Decreto-Lei 380/99 de 22 de Setembro, 
cujos períodos de anúncio e duração da discussão pública, são respectivamente, de 8 e de 15 
dias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Evocar a Páscoa – oferta de folares ------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número 041/DEASS/SASS/2008, com o processo número 
02/03 – 14.A9 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde do Serviço de Acção Social e 
Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da oferta de folares, na quadra da Páscoa, de acordo com o 
sucedido em anos anteriores, a todas as instituições de reformados do município de 
Santiago do Cacém incluído a Casa de Crianças e Jovens “O Farol”, cujo valor total se 
estima em 1’292.50€ (mil duzentos e noventa e dois euros e cinquenta cêntimos). ------------ 
Será ainda proporcionado um momento de convívio intergeracional, entre crianças e idosos, 
através da realização de actividades de âmbito musical alusiva à quadra com a colaboração 
da Escola de Música da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b), do nº 4 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Abertura de Concurso Público para Atribuição de 10 Lotes em Ermidas - 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 10/DOTP/STH/08 de dezoito de Fevereiro de dois mil e 
oito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara, para reformulação.------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Contrato de Comodato - Ratificação.----------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Espadanal – Cercal do Alentejo.----------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 02.02-02/2004 do Serviço de Património.------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Ratificar a cedência da habitação, sita no Espadanal, Portela das Abertas, 
correspondente ao artigo 1 401º, da freguesia do Cercal do Alentejo, efectuada através de 
Contrato de Comodato celebrado em 27 de Fevereiro de 2008, com Maria de Fátima da 
Conceição Dias.------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1 - De acordo com a informação dos Serviços Técnicos de Acção 
Social, era urgente efectuar o realojamento da dona Maria de Fátima da Conceição Dias. --- 
2 – Nos termos do disposto do nº 3 do artigo 68º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FANCISCO VIÉS BRANCO ------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície lote n.º 10-A – Loteamento 
Municipal de Santa Cruz. ----------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz.------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo n.º 270/1997 do Serviço de Património. ----------------------------- 
APRESENTANTE: Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar o senhor Francisco Viés Branco, a transmitir o direito de 
superfície sobre o lote n.º 10-A do Loteamento Municipal de Santa Cruz, freguesia de Santo 
Cruz, descrito na C.R.P. de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 00025/100286, da referente 
freguesia, para Hugo Alexandre Fernandes da Silva Magalhães e Duartina Ezequiel Horta 
Felisberto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------- 
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SOTERO JOSÉ DE FIGUEIREDO COSTA ----------------------------------- 
ASSUNTO: Cedência de posição sobre o lote nº 2 bloco 1 do Bairro do Liceu em Vila 
Nova de Santo André. --------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 118/97 do Serviço de Património. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Autorizar a cedência de posição do Sr. Sotero José Figueiredo Costa, 
decorrente da atribuição do Lote n.º 2, Bloco 1 do Bairro do Liceu, em Vila Nova de Santo 
André, destinado à construção de garagem, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4 
040º, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob a ficha n.º 
02389/240394, da freguesia de Santo André, para a senhora Maria Manuela de Carvalho 
Teixeira.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Em 12 de Dezembro de 1994, foi efectuada a atribuição do lote nº 2, 
Bloco 1 do Bairro do Liceu, em Vila Nova de Santo André, ao Sr. Sotero José de 
Figueiredo Costa, não tendo este chegado a efectuar a competente escritura de Compra e 
Venda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2. 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Concurso Público para concessão de uma licença para o transporte em 
táxi – Regime de Estacionamento fixo – Freguesia Abela – Local – Largo do Chafariz 
– Município de Santiago do Cacém ----------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Abela – Local – Largo do Chafariz – Município de 
Santiago do Cacém--------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e oito. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de vinte e sete de Março de dois mil e oito. - 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Concurso Público para concessão de uma licença para o transporte em 
táxi – Regime de Estacionamento fixo – Freguesia Santa Cruz – Local – Santa Cruz – 
Município de Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Freguesia de Santa Cruz – Local – Santa Cruz – Município de Santiago 
do Cacém -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo / dois mil e oito. ----------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de vinte e sete de Março de dois mil e oito. - 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº 15 ZAM Sul Santiago do Cacém------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: ZAM Sul Santiago do Cacém -------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo 15 BD do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Reformar a deliberação de Câmara de 08-11-2007, no que diz respeito ao 
preço de venda e à alteração de uso: ------------------------------------------------------------------- 
1. Vender em regime de Propriedade Plena e por acordo directo, o lote nº 15 com área de 
715 m2, da ZAM Sul de Santiago do Cacém, à empresa “Trikas – Actividades de Tempos 
Livres, Lda”, pelo valor de 34.920,60 € (trinta e quatro mil novecentos e vinte euros e 
sessenta cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------- 
2. A alteração de uso consiste somente no acréscimo de actividade, de creche e jardim-de-
infância. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Uma vez que o preço de venda foi calculado de acordo com o valor 
para a ZAM Sul de Santiago do Cacém com índice de construção de 2, no entanto, para este 
lote especifico o índice de construção é de 1,11 pelo que o preço de venda é inferior, ou seja 
de 48,84 € em vez de 69,77 €. -------------------------------------------------------------------------- 
2. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de Actividades Mistas de 
Santiago do Cacém, aprovado pela Assembleia Municipal na Sessão Ordinária de 26/02/99.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lote nº 6 ZIL IV de Vila Nova de Santo André ---------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: ZIL IV de Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
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PROPOSTA: Reformar a deliberação de Câmara de 14-06-2007 devido à actualização dos 
preços das ZIL/ZAM´s do Município. ---------------------------------------------------------------- 
a) Vender em Regime de Direito de Superfície, o lote 6 da Expansão IV da ZIL de Vila 
Nova de Santo André à empresa José Jordão, Lda., com a área de 1494 m2, para 
desenvolver a actividade de gases e material de soldadura, pelo valor de 1344.60 € em vez 
de 1299,78€.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos na Zona de 
Indústria Ligeira de Vila Nova de Santo André aprovado em reunião de Câmara de 
08/06/1990 e pela Assembleia Municipal em sessão ordinária de 22/06/1990. ----------------- 
2. Cabe ao Município de Santiago do Cacém, nos termos do artigo 4, e nº 2 do artigo 5 do 
Decreto Lei nº 183/89, de 01 de Junho, a administração dos terrenos da ZIL de Vila Nova 
de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. De acordo com a alínea f) do nº 1 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: 7ª Prova de Vinhos – Sociedade Recreativa 3 de Maio-------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 221/ST/DDET/2007 de 27 de Novembro de 2007 e 
015/ST/DDET/2008 de 31 de Janeiro de 2008, relativas ao processo nº 32/2007 da Divisão 
de Desenvolvimento Económico e Turismo – Serviço de Turismo. ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o apoio à iniciativa referida em epígrafe nos seguintes moldes:------ 
1. Convidar Enólogo / Engenheiro Agrónomo da Cooperativa Agrícola de Borba, para Júri 
da Prova e pequena alocução sobre a temática do vinho;------------------------------------------- 
2. Produção e impressão de 150 cartazes publicitação; --------------------------------------------- 
3. Publicidade na Antena Miróbriga e participação no programa “Porta Aberta”--------------- 
4. Preparação de uma visita à Cooperativa Agrícola de Borba com prova de vinhos;---------- 
5. Isentar a Sociedade de custos relativos à obtenção de licença de ruído em recinto fechado 
no seguinte valor: organização do processo (5,76€) + licença de ruído em recinto fechado 
(11,07) + licença (9,18)€ + imposto de selo da licença e do ruído (6,00€) = 32.01€ (trinta e 
dois euros e um cêntimo)-------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Apoiar um evento de promoção de um dos segmentos constituintes 
de um Património (Gastronomia) de grande importância para o desenvolvimento local; ----- 
2. Disponibilizar aos munícipes e a quem visita o município de Santiago do Cacém, uma 
maior diversidade de oferta turística; ------------------------------------------------------------------ 
3. De acordo com o disposto na alínea b) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção na Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal 
no âmbito do apoio a actividades de interesse Municipal “apoiar ou comparticipar, pelos 
meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 
cultural, desportivas, recreativas ou outras”. --------------------------------------------------------- 
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 
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Lei cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e quinze minutos. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e 
Financeira, exercendo as funções de Secretário. ----------------------------------------------------- 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 


