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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DO CACÉM DO DIA UM DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZ------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ao dia um de Abril 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.----------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

OUTRAS DELIBERAÇÕES: 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Documentos de prestação de contas de 2009. ----------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
RERÊNCIA: Processo número zero oito da Divisão de Administração Geral e Financeira 
barra Dois Mil e Dez. ---------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar os Documentos de Prestação de Contas (Balanço, 
Demonstração de Resultados, Mapas de Execução Orçamental, Anexos às Demonstrações 
Financeiras e Relatório de Gestão relativos a 2009, elaborados nos termos previstos no Plano 
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, Publicado em anexo ao Decreto-Lei nº. 54-
A/99, de 22 de Fevereiro.-----------------------------------------------------------------------------------  
Dois – Excluem-se do referido no ponto 1 os seguintes documentos: -------------------------------  

a) Mapas de subsídios obtidos por não ter havido nenhum recebimento classificado como 
subsídio;----------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Mapas de activo de rendimento fixo e variável por não ter havido nenhum destes tipos 
de rendimentos no exercício; ---------------------------------------------------------------------  

c) Norma de controlo interno. Contudo, embora de forma não sistemática existem um 
conjunto de regras de funcionamento designadamente ao nível da tesouraria, do Fundo 
de Maneio (existe regulamento aprovado), das compras, do armazém, do controlo do 
imobilizado, que têm permitido a implementação do novo sistema contabilístico.-------  

Três -  Submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal. --------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um – Conforme o disposto na alínea e) do nº. 2 do artigo nº.64 da Lei 
169/99, de 18 Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------  
Dois – De acordo com o capítulo III (notas técnicas) da resolução nº. 4/2001 - 2ª. Secção 
publicada no D.R. nº. 191, de 18 de Agosto, II Série. --------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e dois votos 
contra, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. ------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Empréstimo de Longo Prazo  até ao montante de  2.000.000,00 Euros.-
Contratualização. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e Financeira 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Um - Efectuar Contrato de Empréstimo de Longo Prazo com o Banco BPI até 
ao montante de  2.000.000,00 Euros,  para financiamento  dos  seguintes projectos: -------------  
2444-2008/39 – Controlo da qualidade da Água de Abastecimento ---------------------------------    
                         (remodelação Laboratório de Águas)...........................................147.500,00€ 
11111-2002/1 – Instalações Municipais (novas instalações oficinais na ZIL de -------------------  
                         Santiago do Cacém).....................................................................300.000,00€ 
Regeneração Urbana ----------------------------------------------------------------------------------------  
Centro histórico de Santiago do Cacém ------------------------------------------------------------------  
24261-2009/21   Recuperação da Tapada do Palácio dos Condes de Avillez........ 181.000,00€ 
33112-2009/110 – Requalificação do Passeio das Romeirinhas ............................154.000,00€ 
          -2009/93 – Requalificação da Praça Conde Bracial.......................................12.000,00€ 
          -2009/90 – Requalificação da Rua Condes de Avillez...................................10.000,00€ 
PIQurb-Santo André-----------------------------------------------------------------------------------------  
11111-2010/2    – Recuperação de Edifício para instalação da Academia Sénior de Artes ------     
                            e saberes (ASAS).......................................................................10.000,00€ 
24511-2009/51  – Contentores e Varredura............................................................61.500,00€ 
25221-2009/78  – Requalificação do Parque Central de Vila Nova de Santo  ---------------------       
                            André.......................................................................................196.000,00€ 
33112-2009/89  – Requalificação Urbana do Bairro da Atalaia em Vila Nova de Santo --------  
                            André.........................................................................................87.000,00€ 
          -2009/92  – Requalificação Urbana do Bairro Pôr do Sol em Vila Nova de Santo---------  
                            André.........................................................................................95.000,00€ 
          -2009/94  – Requalificação Urbana do Bairro Azul em Vila Nova de Santo----------------  
                            André.........................................................................................71.000,00€ 
          -2009/96  – Requalificação e Ordenamento dos Eixos Urbanos estruturantes de ----------  
                            Vila Nova de Santo André.........................................................225.000,00€ 
          -2009/102 – Rede Ciclável Urbana de Vila Nova de Santo André................120.000,00€ 
Corredor Azul ------------------------------------------------------------------------------------------------  
33113-2009/112 – Variante de Miróbriga (EM 550)..............................................330.000,00€ 
Prazo Global- Até 20 anos. -------------------------------------------------------------------------------  
Período de utilização e Diferimento- Até 2 anos. ----------------------------------------------------  
Taxa  de Juro – Euribor a  3 meses+ Spread de 1,40%. -------------------------------------------  
Reembolsos- Prestações trimestrais e postecipadas, constantes de capital e juros. ----------  
Dois – Solicitar à Assembleia Municipal a aprovação do empréstimo nas condições referidas 
no ponto um.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Um -  A proposta do Banco BPI é  a mais vantajosa. ---------------------  
Dois – De acordo com o nº.1, 2, 5 e 6 do artº.38 e artº.39 da Lei nº.2/2007 de 15 de Janeiro; e 
alínea d) do nº.2 do artº. 53 da Lei 169/99, de 28 de Setembro, na redacção da Lei nº.5-
A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por maioria, com quatro votos a favor, do Senhor Presidente e dos Senhores 
Vereadores Margarida Santos, José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU, e duas 
abstenções, dos Senhores Vereadores Arnaldo Frade e Óscar Ramos. ------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Protocolo de Delegação de Competências a estabelecer entre o Município e a 
Freguesia de Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
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REFERÊNCIA: Processo número treze, de dois mil e dois, do Gabinete de Apoio ao 
Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: UM. Aprovar a Proposta de Protocolo de Delegação de Competências a 
estabelecer entre o Município de Santiago do Cacém e a Freguesia de Santiago do Cacém.-----  
DOIS. Submeter à apreciação e respectiva autorização da Assembleia Municipal a celebração 
do referido Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM. A prática de actos da competência da Câmara Municipal pelas 
Juntas de Freguesia, levada a efeito em anteriores mandatos, trouxe benefícios para a 
população evitando deslocações à Sede do Município e, consequentemente, perdas de tempo e 
despesas dos Munícipes.------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: As Juntas de Freguesia têm capacidade de resposta às solicitações inerentes às 
delegações de competências ora propostas. --------------------------------------------------------------  
TRÊS. É de interesse para o Município que as Juntas de Freguesia continuem a praticar actos 
da competência da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------  
QUATRO. De acordo com o disposto no artigo 66º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, na 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro e no artigo 15º da Lei n.º 159/99, de 14 
de Setembro.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Associação dos 
Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente (AMAGRA). -----------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e Financeira 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de Santiago 
do Cacém, das despesas com pessoal da AMAGRA para o ano 2010, no montante de 8.341,13 
€ (Oito mil trezentos e quarenta e um euros e treze cêntimos), equivalente a um sétimo do 
total, de acordo com as deliberações dos órgãos da AMAGRA. -------------------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da Alínea h) do n.º 1 do artigo 7º dos Estatutos da 
AMAGRA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Associação dos 
Municípios da Região de Setúbal (AMRS).-----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e Financeira 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de 
Santiago do Cacém, das despesas com pessoal da AMRS para o ano 2010, no montante de 



    2010-04-01                                                                                                           

1.022,98 € Mil e vinte e dois euros e noventa e oito cêntimos) (0,26%), de acordo com as 
deliberações dos órgãos da AMRS. -----------------------------------------------------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da Alínea j) do n.º 1 do artigo 8º dos Estatutos da AMRS.----  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Associação dos 
Municípios do Baixo Alentejo e Alentejo Litoral (AMBAAL).-----------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e Financeira 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de 
Santiago do Cacém, das despesas com pessoal da AMBAAL para o ano 2010, no montante de 
14.436,18 € (Catorze mil quatrocentos e trinta e seis euros e dezoito cêntimos) (2,20%), de 
acordo com as deliberações dos órgãos da AMBAAL. ------------------------------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos da Alínea g) do n.º 2 do artigo 19º dos Estatutos da 
AMBAAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -----------------------  
ASSUNTO: Imputação ao Município das Despesas com Pessoal da Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL). ------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número zero três da Divisão de Administração Geral e Financeira 
de 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: - Um – Aprovar a imputação, da parte correspondente ao Município de 
Santiago do Cacém, das despesas com pessoal da CIMAL para o ano 2010, no montante de 
75.600,00 € (Setenta e cinco mil e seiscentos euros) equivalente a um quinto do total, de 
acordo com as deliberações dos órgãos da CIMAL.----------------------------------------------------  
Dois – Submeter a aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Nos termos do n.º 2 do Artigo 22 da Lei n.º 45/2008, de 27 de Agosto. ---  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PSICOMOTRICIDADE HUMANA 
ASSUNTO: Transferência de verba para apoio no 4º Encontro Nacional de Estudantes 
de Reabilitação Psicomotora – Iniciativa do pólo de Estudantes do Piaget. ------------------  
LOCALIZAÇÃO: Concelho de Santiago do Cacém.-------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Informação nº08/DSC-JUV/10 com o processo nº 07/ 10 – 28.2.2-------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente.-----------------------------------------------------------------  
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PROPOSTA: Transferência de uma verba no valor de 1000€ (mil euros) para a Associação 
Portuguesa de Psicomotricidade Humana, com vista ao apoio na realização do 4º Encontro 
Nacional de Estudantes de Reabilitação Psicomotora. -------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: 1- Iniciativa a nível nacional de importância sócio/ cultural e educacional 
que visa o encontro e a partilhada de experiências.-----------------------------------------------------  
2- Ao abrigo da alínea 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: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA -----------------------------------------------  
ASSUNTO: Transferência de verba para ajuda à reconstrução da Madeira. ----------------  
LOCALIZAÇÃO: Madeira. ------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. ------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Presidente. ----------------------------------------------------------------  
PROPOSTA: Transferir uma verba de 500,00€ (quinhentos euros) para ajudar na 
reconstrução da Madeira. -----------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS UM: São inúmeras as acções de solidariedade que têm decorrido de Norte 
a Sul do País como destino às vítimas do mau tempo que assolou a Região Autónoma da 
Madeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS: Também no Concelho de Santiago do Cacém terá lugar no próximo dia 8 de Abril 
pelas 21h30 no Auditório Municipal António Chainho, um espectáculo de solidariedade para 
a Madeira denominado “Uma Canção para a Madeira”, iniciativa esta promovida pela 
sociedade civil de Santiago do Cacém e que vai contar com um vasto leque de artistas de entre 
os quais destacamos o Mestre da Guitarra Portuguesa, António Chainho.--------------------------  
TRÊS: Sendo Santiago do Cacém, um Município Solidário, desde a primeira hora que se 
associou a este evento, disponibilizando o espaço onde este irá decorrer e apoiando com toda 
a logística necessária à sua realização e propondo à Câmara Municipal que delibere a 
atribuição do montante proposto por forma a contribuir para a minimização do drama que se 
vive na ilha da Madeira. ------------------------------------------------------------------------------------  
QUATRO: De acordo com a alínea b) do n.º 4, do art.º 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar. ------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CAMILA DA CONCEIÇÃO VIDAL DE SOUSA NUNES ---------------------  
ASSUNTO: Doação de 220 livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – Santiago 
do Cacém (Março 2010) ----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 33.1.1./P.030/DSC/BMSC/2010 da Divisão Sócio-Cultural. ----  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº1 do artigo nº64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ENTIDADE: MARIA ROSÁRIO VILHENA -------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Doação de vitrina refrigerada. ----------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 9.2.6./P.01/DSC/BMSC/2010, da Divisão Sócio-Cultural. ------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer à doadora acima mencionada a oferta da vitrina refrigerada 
à Biblioteca Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº1 do artigo nº64, da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Doação ao Município de Santiago do Cacém do acervo documental da ex -
Empresa de Concentrados de Alvalade, SARL – ECA, propriedade de Val`Ourimo – 
Imobiliária Lda. --------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Alvalade - Santiago do Cacém. ---------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número um do ano de dois mil, da Divisão Sócio – Cultural / 
Arquivo Municipal, com a classificação dezoito ponto um ponto dois. -----------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora do Margarida Santos. -------------------------------------  
PROPOSTA: Aceitar e agradecer a doação do acervo documental da Extinta - Empresa de 
Concentrados de Alvalade, SARL – ECA, propriedade de Val`Ourimo – Imobiliária Lda.------  
FUNDAMENTOS: 1 - A VaL`Ourimo – Imobiliária Lda, dispõe no seu património do 
acervo documental da Extinta – Empresa de Concentrados de Alvalade, SARL – ECA e 
pretende doá-lo ao Município supramencionado. ------------------------------------------------------  
2 - O fundo documental supracitado constitui um importante contributo para o estudo da 
História Contemporânea Local, sobretudo no que se refere à História Social e Económica.-----  
3 - De acordo com a alínea m) do n.º 2 do art.º 64 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com 
redacção dada pela Lei n.º 5 - A/2002, de 11 de Janeiro, compete à Câmara Municipal no 
âmbito do planeamento e desenvolvimento: assegurar, em parceria ou não com outras 
entidades públicas ou privadas, nos termos da lei, o levantamento, classificação, 
administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, 
paisagístico e urbanístico do Município, incluindo a construção de monumentos de interesse 
municipal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2009/2010 – Aumento do número de vagas destinadas às 
Primeiras Candidaturas.----------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/SASETEGE – Informação nº 72/DEASS/SASETEGE/2010 de 24 de Março.-------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Aumentar o número de bolsas de estudo destinadas às primeiras candidaturas 
de 6 (seis) para 15 (quinze). --------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: UM - das 29 vagas destinadas a renovações por deliberação de Câmara 
de 30/07/2009: -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) 16 vagas foram preenchidas por os candidatos reunirem as condições de admissão ao 
concurso e de aprovação; -------------------------------------------------------------------------  

b) 9 vagas não foram preenchidas por os anteriores bolseiros não terem apresentado 
candidatura;------------------------------------------------------------------------------------------  

c) 3 candidaturas não reuniram as condições de admissão ao concurso; ----------------------  
d) 1 candidatura foi excluída por o candidato não ter apresentado os documentos 

solicitados;-------------------------------------------------------------------------------------------  
DOIS - de acordo com deliberação de Câmara de 30/07/2009 foram abertas 6 vagas para as 
Primeiras Candidaturas.-------------------------------------------------------------------------------------  
TRÊS - a alteração do número de vagas destinadas às Primeiras Candidaturas não vem alterar 
o número global de bolsas de estudo postas a concurso: 35 (trinta e cinco).------------------------  
QUATRO – artigo 22º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino 
Superior Politécnico e Universitário. ---------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Bolsas de Estudo 2009/2010 – Aprovação das Listas Definitivas das 
Renovações.--------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2. Bolsas de Estudo da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/08 – Informação nº 68/DEASS/SASETEGE/2010 de 24 de Março.-------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: UM- Aprovar as Listas Definitivas das Renovações das Bolsas de Estudo para 
o ano lectivo 2009/2010 que se anexam, sendo o seu valor mensal de 130,00 € (cento e trinta 
euros) cada  para o período de Outubro de 2009 a Julho de 2010. -----------------------------------  
DOIS: O pagamento das mesmas deverá ser efectuado após informação dos bolseiros sobre o 
recebimento de outras Bolsas de Estudo e do seu valor mensal.--------------------------------------  
Valor total a cabimentar: 20.800,00 € (vinte mil e oitocentos euros). -------------------------------  
FUNDAMENTOS: Artigos 1º, 5º, 7º, 9º e 14º do Regulamento para a Concessão de Bolsas 
de Estudo para o Ensino Superior Politécnico e Universitário. ---------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato por tempo 
indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de posto de trabalho, previsto 
e não ocupado no mapa de pessoal, na Divisão de Serviços Urbanos, em regime de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Condutor 
de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) para a actividade de Condução de 
Viaturas/Máquinas/Equipamentos, através da utilização da reserva de recrutamento. ------------  
FUNDAMENTOS: Facto: O exercício de funções de trabalhador em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo, constituindo necessidades permanentes do serviço e a 
existência de 1 posto de trabalho vago, no Mapa de Pessoal a ocupar por trabalhador em 
regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado.---------------------------------------------  
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Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do Decreto-
lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 40 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro. ------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------  
ASSUNTO: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de posto de trabalho, 
previsto e não ocupado no mapa de pessoal, em regime de contrato a termo resolutivo 
certo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos. -----------------------------------------  
PROPOSTA: Recrutamento de um trabalhador para ocupação de posto de trabalho, previsto 
e não ocupado no mapa de pessoal, na Divisão de Serviços Urbanos, em regime de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de Assistente Operacional (Condutor 
de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) para a actividade de Condução de 
Viaturas/Máquinas/Equipamentos, através da utilização da reserva de recrutamento. ------------  
FUNDAMENTOS: Facto: Necessidade de ocupar 1 posto de trabalho deixado vago por 
motivo de denúncia de contrato por parte de um trabalhador. ----------------------------------------  
Direito: De acordo com o art.º 6 da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, art.º 4 do Decreto-
lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro e art.º 40 da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro. ------  
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 12/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: Contrato para elaboração de Plano de Pormenor, Barragem de Campilhas, 
Cercal do Alentejo.-----------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Requerimento apresentado por NOVOPCA II – Investimentos Imobiliários 
SA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTAS: UM: Abertura de Procedimento de formação de Contrato com a empresa a 
NOVOPCA II – Investimentos Imobiliários, S.A. para elaboração de Plano de Pormenor. ------  
DOIS: Condicionar a aprovação da abertura do procedimento, referido em 1, a aprovação da 
Assembleia Municipal e nesse sentido submeter a decisão desse órgão. ----------------------------  
FUNDAMENTOS DE FACTO: UM: A proposta apresentada pela NOVOPCA II, 
Investimentos Imobiliários SA, poder constituir um motor de desenvolvimento económico, 
turístico e social para o Município de Santiago do Cacém. -------------------------------------------  
DOIS: Dada a natureza da matéria em questão, quer por se tratar o impulso para a elaboração 
de um instrumento de planeamento territorial, quer pelo seu potencial impacto social, 
económico e turístico, entende-se que, desde o início, o procedimento dever ser acompanhado 
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pela Assembleia Municipal, ainda que, nesta fase, a lei, designadamente, o Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial atribua essa competência à Câmara Municipal.----------      
TRÊS: O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 316/2007 de 19 de Setembro, e com a redacção e republicação pelo Decreto-
Lei nº 46/2009 de 20 de Fevereiro consagra expressamente a possibilidade de contratualização 
entre a Administração e os Privados no que concerne a elaboração dos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território (PMOT);---------------------------------------------------------------------  
QUATRO: A NOVOPCA II– Investimentos Imobiliários, S.A.,  é promitente compradora de 
um conjunto de prédios rústicos e mistos, com uma área global de 976,69 hectares, situados a 
Nascente e a Sul do aglomerado urbano da Sonega e na envolvente próxima da Barragem de 
Campilhas;----------------------------------------------------------------------------------------------------  
CINCO: Pretende a NOVOPCA II– Investimentos Imobiliários, S.A.,  promover nos mesmos 
uma operação urbanística com fins eminentemente turísticos - conjunto(s) Turístico(s), mas 
também com uma vertente imobiliária, numa óptica de ocupação urbana de alta qualidade e no 
respeito pelos valores patrimoniais históricos, ambientais e culturais existentes; -----------------  
SEIS: A concretização desta operação deve ser feita, de forma articulada com as orientações 
estratégicas delineadas em programas, projectos e planos de âmbito nacional, regional e 
municipal dirigidos àquela área territorial em particular pelo que é necessário (indispensável) 
a elaboração para a mesma de um Plano de Pormenor de Intervenção em Espaço Rural 
(PPIER); 
SETE: As disposições legais e que constam do respectivo Regulamento do PDM, Carta de 
Ordenamento e das Servidões e Restrições de Utilidade Pública, está a referida área abrangida 
pelas “Classes de Espaços Áreas Rurais”, nas respectivas Categorias de “ Áreas abrangidas 
pela Reserva Agrícola Nacional”, “Outras Áreas Agrícolas Complementares”, “Áreas de 
Montado de Sobro e Azinho” e “Outras Áreas Florestais ou Silvopastoris” e pela “Classe de 
Espaço de Áreas de Protecção a Recursos Naturais”, nas respectivas Categorias, de “Área de 
Protecção e Enquadramento”, “Área de Protecção ao Património Natural” e “Áreas Afectas a 
Recursos Hídricos “. Das Áreas de Servidão e Restrições de Utilidade Pública, a área 
delimitada e a sujeitar a PPIER está afecta, respectivamente às “Servidões Rodoviárias”, 
“Servidões da Rede Eléctrica de Média e Alta Tensão”, “Servidões do Domínio Público 
Hídrico”, “Reserva Ecológica Nacional”, “Reserva Agrícola Nacional” e “Montado de Sobro 
e Azinho”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
OITO: O Plano Director Municipal de Santiago do Cacém encontra-se, no momento, nos 
procedimentos decorrentes do processo de Revisão; ---------------------------------------------------   
NOVE: É de manifesto interesse da proponente que a sua pretensão seja devidamente 
articulada e integrada com as pretensões a plasmar no futuro Plano Director Municipal para o 
desenvolvimento daquela área do município, desenvolvimento esse que assume relevante 
interesse para o desenvolvimento económico e turístico numa integração Regional e 
Municipal na construção de um destino turístico sob a marca regional “Alentejo”;---------------  
DEZ: O Projecto apresentado pela – Investimentos Imobiliários, S.A., é reconhecido por esta 
e pelo Município de Santiago do Cacém como de manifesto interesse económico, turístico e 
social, na medida em que constitui um significativo contributo da iniciativa privada para a 
prossecução de um dos objectivos fundamentais da política urbanística por si prosseguida para 
a área em apreço, e consubstanciada no Plano Estratégico de Turismo do Município de 
Santiago do Cacém. -----------------------------------------------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS DE DIREITO: O previsto no artigo 6.º-A do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial. O disposto na alínea a) do n.º 6 do artigo da Lei 169/99, de 
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.----------------------  
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DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------   
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM----------------------------------------  
ASSUNTO: Cedência do Direito à Exploração de um Estabelecimento de Bebidas 
Simples, com Eventual Apoio de Tabacaria/Papelaria, no Parque Urbano da Quinta do 
Chafariz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo número 01/02-01, do ano de dois mil e oito, da Secção de 
Aprovisionamento e Património. --------------------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: Um – Aprovar o Relatório de Análise das Propostas, elaborado pelo Júri do 
Concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois - Adjudicar a cedência do direito à exploração de um estabelecimento de bebidas 
simples, com eventual apoio de tabacaria/papelaria, no Parque Urbano da Quinta do Chafariz, 
aos senhores Rui Ótero Pinela Pereira e Óscar Ótero Pinela Pereira, pelo valor de 625,00€ 
(Seiscentos e vinte e cinco euro), a que acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor, e nas restantes condições do concurso. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 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 DE SANTIAGO DO CACÉM ---------------------------------------  
ASSUNTO: Aprovar a atribuição dos lotes nº 1 e 2 do Parque Empresarial do Cercal, 
Exp. III e  Minuta do Contrato de Promessa de Compra e Venda. -----------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo. -----------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.01-02/2010 do Serviço de Património. --------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ----------------------------------------------  
PROPOSTA: UM – Aprovar a atribuição dos lotes nº 1 e 2, sitos no Loteamento Municipal 
do Parque Empresarial do Cercal, Expansão III, inscritos na matriz sob os Artigos 4 018º e 4 
019º, e descritos na CRP de Santiago do Cacém sob as fichas n.ºs 2317/20100301 e 
2318/20100301, ambos da freguesia do Cercal do Alentejo, à empresa ACTIVTEJO - 
Aquisição e Gestão de Bens Imóveis, Lda, para a actividade principal de Compra e Venda de 
Imóveis e Revenda dos mesmos adquiridos para esse fim, pelo valor de 46 377,72€ 
(Quatrocentos e sessenta e seis mil trezentos e setenta e sete euros e setenta e dois cêntimos), 
e 45 247,56€ (Quatrocentos e cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta e sete euros e 
cinquenta e seis cêntimos), respectivamente. ------------------------------------------------------------  
DOIS – Aprovar a Minuta do Contrato Promessa de Compra e Venda, conforme documento 
em anexo, o qual deverá ser assinado no prazo de 15 dias após a notificação para o efeito. -----  
FUNDAMENTOS: UM – De acordo com a alínea f) do nº 1 do artigo 64 da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/ 2002, de 11 de Janeiro. -------  
DOIS – De acordo com o Regulamento Municipal de Gestão dos Parques Empresariais em 
vigor no Município. -----------------------------------------------------------------------------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IMOBILIÁRIA CHAPARREIRA LDª ---------------------------------------------  
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ASSUNTO: Redução da Garantia Bancária N.º 71000515319 da Caixa Central de 
Crédito Agrícola Mútuo CRL. --------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém. -------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40004/1998 da Divisão de Gestão Urbanística. ---   
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a 2ª redução da Garantia Bancária n.º 71000515319 da Caixa Central 
de Crédito Agrícola Mútuo CRL, referente à execução das infra-estruturas urbanísticas no 
Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém, ficando cativos 312.756,11€ (trezentos e doze 
mil setecentos e cinquenta e seis euros e onze cêntimos). ---------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Para garantir a boa e atempada execução das infra-estruturas 
correspondentes ao presente loteamento, foi prestada a garantia bancária n.º71000515319 da 
Caixa Central de Crédito Agrícola mútuo, CRL, com o valor global de 516.287,64 € 
(quinhentos e dezasseis mil, duzentos e oitenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos). -----  
Após uma nova apreciação dos correspondentes projectos aprovados pela Câmara Municipal e 
demais peças e documentos técnicos, considerou-se que estão reunidas as condições para a 2ª 
redução da garantia bancária existente, tendo em conta que:   ---------------------------------------  
Arruamentos: Ao nível dos arruamentos estes encontram-se parcialmente concluídos, após 
nova apreciação do orçamento do projecto verificou-se poder-se reduzir 46.524,85€ (quarenta 
e seis mil quinhentos e vinte e quatro euros e oitenta e cinco cêntimos). ---------------------------  
Infra-estruturas eléctricas: Estas obras encontram-se concluídas e certificadas pela entidade 
competente, pelo que se pode reduzir o valor de 113.736,19€ (cento e treze mil, setecentos e 
trinta e seis euros e dezanove cêntimos). ----------------------------------------------------------------  
Pelo exposto e em conformidade com o nº 5 do artº 54º do Decreto Lei 555/99, de 16/12 com 
as alterações introduzidas pela Lei nº 60/2007, de 4 de Setembro, considera-se que estão 
reunidas as condições para a redução da garantia, na importância de 203.531,53€ (duzentos e 
três mil, quinhentos e trinta e um euros e cinquenta e três cêntimos), ficando cativo o valor de 
312.756,11€ (trezentos e doze mil, setecentos e cinquenta e seis euros e onze cêntimos). -------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: IMOBILIÁRIA CHAPARREIRA LDª ---------------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração de pormenor ao loteamento nº 40004/1998, com alvará de obras 
de urbanização nº 3/2007, em nome de Imobiliária Chaparreira Ldª.--------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lotes nºs 1 e 2 - Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém. -----------  
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 40004/1998 da Divisão de Gestão Urbanística e 
requerimento nº 221/2010 de 21.01.2010. ---------------------------------------------------------------  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha. ---------------------------------------------  
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor ao loteamento nº 40004/1998 em nome de 
Imobiliária Chaparreira Ldª, lotes 1 e 2 - Loteamento do Carrascal – Santiago do Cacém, 
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 00273-A/141185 da freguesia de 
Santiago do Cacém, que consiste na distribuição equitativa das áreas brutas de construção por 
piso, isto é, que a área bruta  de construção dos lotes 1 e 2 se mantenha (961,75 m2) por lote, 
mas que se divida esse total pelo número de pisos. ----------------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: Atendendo à natureza da alteração e porque não está em causa qualquer 
variação aos parâmetros urbanísticos do loteamento, considera-se que, à luz do princípio da 
desburocratização e da eficiência (Artº 10 do CPA), poderá o pedido decorrer 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 
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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--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ENTIDADE: ANTÓNIO FRANCISCO BEJA DOS SANTOS SILVA LOURENÇO. ----    
ASSUNTO: Alteração de Loteamento nº 9/2009 em nome de António Francisco Beja dos 
Santos Silva Lourenço. ------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Lote nº 19 do Loteamento Municipal das Relvas Verdes – Santiago do 
Cacém. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 9/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. -------    
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Aprovar a Alteração de Loteamento nº 9/2009 requerida por António 
Francisco Beja dos Santos Silva Lourenço, para o lote n.º 19 do Loteamento Municipal das 
Relvas Verdes, Santiago do Cacém, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 2718/20060904 e inscrito na matriz predial urbana sob o Artigo 
nº 4530 da respectiva Freguesia.  -------------------------------------------------------------------------  
A alteração consiste em ampliar (alinhar) o espaço de acesso ao restaurante e supressão do 
pátio a tardoz ao nível do piso térreo, bem como na ampliação a tardoz dos espaços no sótão 
de forma a constituir dois espaços complementares da habitação. -----------------------------------  
2- Aprovar o pagamento dos seguintes valões:----------------------------------------------------------  
Para emissão de alvará de licença de loteamento: 197,86 € (cento e noventa e sete euros e 
oitenta e seis cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------  
Cedência de terrenos: 1067,83 € (mil e sessenta e sete euros e oitenta e três cêntimos). ---------  
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 através de edital, os titulares dos lotes constantes do alvará de loteamento, para 
efeitos de 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: ANTÓNIO LUDOVINO GAMITO SOBRAL -------------------------------------  
ASSUNTO: Alteração ao Loteamento nº 10, em nome de Francisca Maria da Costa, Lote 
2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LOCALIZAÇÃO: Avenida Professor Egas Moniz – Santiago do Cacém. ------------------------  
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 10/2009 da Divisão de Gestão Urbanística. ------    
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.----------------------------------------------  
PROPOSTA: 1- Revogar a deliberação de Câmara de 30.12.2009 que aprovou a alteração ao 
Loteamento n.º 10/2009, uma vez que foram apresentadas novas peças desenhadas e escritas, 
a Minuta do Contrato e o valor da Taxa Municipal de Urbanização e das Compensações 
Urbanísticas. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2 - Aprovar a alteração ao Loteamento n.º 10/2009, face às novas peças apresentadas. Aprovar 
a nova Minuta de Contrato e os novos valores de Cedências de Terreno e do Alvará de licença 
do Loteamento, de acordo com a nova tabela de taxas em vigor. ------------------------------------  
A alteração consiste em atribuir ao lote n.º 2 os parâmetros urbanísticos previstos no Plano de 
Urbanização de Santiago do Cacém, nomeadamente ao nível da área bruta de construção, na 
alteração do polígono de implantação anteriormente previsto e na redução da área bruta de 
construção previamente destinada a comércio e serviços, para metade. -----------------------------  
3. Aprovar a Minuta de Contrato anexa, relativa ao pagamento de 5 lugares de estacionamento 
em falta, no valor de 11 151,90 € (onze mil cento e cinquenta e um euros e noventa cêntimos)  
4. Aprovar o pagamento do Alvará de licença de loteamento no valor de 2 127,37 € (dois mil 
cento e vinte e sete euros e trinta e sete cêntimos). -----------------------------------------------------  
5. Aprovar o pagamento de 11.916,16 € (onze mil novecentos e dezasseis euros e dezasseis 
cêntimos) referentes a cedências de terreno não efectuadas. ------------------------------------------  
FUNDAMENTOS: De acordo com o n.º 1 do artigo 140 do CPA – Código de Procedimento 
Administrativo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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. --------------------------  
Os valores atrás referidos foram calculados com base no actual Regulamento Municipal de 
Taxas em vigor publicado no Diário da República, 2ª série em 17.12.2009. -----------------------  
DELIBERAÇÃO: Aprovar -------------------------------------------------------------------------------  
FORMA: Por unanimidade--------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante a reunião o respectivo Secretário elaborou a presente minuta de cada uma das 
deliberações constantes acima, a qual reproduz fielmente o seu texto, tendo a minuta sido lida 
em voz alta e imediatamente a seguir aprovada por unanimidade nos termos e para os efeitos 
do artigo 92º, nºs 3 e 4 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – 
A/2002, de 11 de Janeiro, sendo de seguida assinada por mim, José Pereira dos Reis Vilhena 
Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração Geral e Financeira e pelo Senhor Presidente 
da Câmara. --------------------------------------------------------------------------------------------- ------  
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião.  
 

 
 

 


