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ACTA NÚMERO DEZASSEIS DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM DO DIA DEZASSETE DE ABRIL DE 
DOIS MIL E OITO------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezassete dias do mês de Abril 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. ------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, foi colocada a discussão e aprovação a acta número quinze, da reunião 
anterior, tendo sido aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Manuel 
Mourão, por não ter estado presente. ------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------ 
DEIXA-O-RESTO - SEGURANÇA RODOVIÁRIA -------------------------------------------  
O Senhor Presidente concedeu a palavra à Senhora Carla Chainho, presente na Sala de 
Sessões, a qual expôs a sua preocupação e dos moradores de Deixa-o-Resto por mais um 
acidente na via principal que atravessa aquela localidade. Acrescentou que é necessário e 
urgente a colocação de semáforos naquela via, a qual é atravessada diariamente por muitas 
crianças e idosos, dado que a EB1 se situa junto à mesma. ----------------------------------------  
A Munícipe fez ainda entrega de cópia de um abaixo-assinado dos moradores, com mais de 
quatrocentas assinaturas, no qual solicitam a colocação de semáforos naquela via (ER 261), 
para se sentirem mais protegidas, e informou que o original daquele documento foi entregue 
na Junta de Freguesia de Santo André. ----------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente agradeceu a entrega do abaixo-assinado e informou que o irá remeter à 
Autoridade Rodoviária que tem competências relativamente àquela via, a empresa Estradas 
de Portugal – EP, e do mesmo dará conhecimento à Direcção de Estradas de Setúbal. 
Acrescentou que tentará, mais uma vez, sensibilizar os responsáveis sobre este assunto.-----  
Informou que teve conhecimento do acidente e tem acompanhado a situação da Munícipe 
que foi colhida por um camião quando estava a sair da passadeira, a qual ficou em coma, 
mas, hoje, já está um pouco melhor. Mais informou que o condutor do camião disse que 
não tinha visto a senhora atravessar a via. -----------------------------------------------------------  
Mais referiu que este é um problema não só da sinalização das estradas, mas também da 
forma como se conduz. ----------------------------------------------------------------------------------  
Informou também que os processos de semaforização são desenvolvidos de forma muito 
lenta, dando como exemplo a situação do Espadanal, onde também se têm registado alguns 
acidentes, o qual se arrasta há quatro anos. -----------------------------------------------------------  
Referiu ainda que a Câmara Municipal tem colocado semáforos nos pontos negros das 
Estradas Municipais, os quais funcionam com painéis solares, tendo sugerido à empresa EP 
que opte por esta modalidade que reduz os gastos em energia.------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ – COMODIDADE URBANA ---------  
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O Senhor Presidente concedeu a palavra ao Senhor João de Sousa, presente na Sala de 
Sessões, o qual chamou a atenção para o perigo que representa as árvores de grande porte 
plantadas nos passeios do Bairro do Liceu e do Bairro Horizonte, cujas raízes têm 
degradado o pavimento, o que é um perigo para os peões, sobretudo à noite, dada a pouca 
visibilidade. Acrescentou que as raízes das árvores já se vêem ao cimo da terra, pondo em 
causa a sustentação das mesmas, as quais podem cair para cima das moradias ou das 
viaturas ali estacionadas, caso se verifiquem ventos fortes.----------------------------------------  
Informou que, em frente ao Centro Social do Clube Galp Energia, são efectuadas cargas e 
descarga de mercadorias de um camião que estaciona em cima do passeio, o que tem levado 
à destruição do mesmo, assim como destruiu parte de um muro, junto àquele local, que a 
Câmara Municipal mandou construir. Acrescentou que ali perto existe um parque em terra, 
onde aquelas cargas e descargas podiam ser feitas, sem prejuízo dos bens públicos. ----------  
Chamou ainda a atenção para dois sinais de trânsito no Bairro da Petrogal, os quais foram 
colocados no meio do passeio e a uma altura que oferece perigo para os peões.----------------  
Referiu que no entroncamento das estradas entre a Lagoa de Santo André/Cascalheira, junto 
ao Café Arsénio, a sinalização está colocada a uma altura e a uma distância excessiva da via 
principal, o que obriga os condutores a entrarem na mesma para verificarem se há trânsito. 
Acrescentou que as viaturas estacionadas em frente àquele estabelecimento também 
impedem a visibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------  
Considerou ainda que os limites de velocidade em alguns centros urbanos do Município não 
são os mais adequados. ----------------------------------------------------------------------------------  
Sugeriu ainda que seja analisada a possibilidade de criar um espaço para estacionamento 
numa via no Bairro Horizonte, a qual tem largura suficiente para o efeito.----------------------  
Mais referiu que aquele Bairro não precisa de mais árvores porque tem um vasto pulmão 
verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente informou que está previsto um conjunto de intervenções relativas às 
questões colocadas, algumas já em curso. ------------------------------------------------------------  
O Senhor Vereador José Rosado informou que, na segunda quinzena de Maio, uma equipa 
externa, contratada pela Câmara Municipal, irá arrancar as árvores robustas referidas pelo 
Munícipe, as quais serão substituídas por outras de porte inferior, e serão repostos os 
passeios danificados. -------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente às questões colocadas sobre sinalização, informou que serão analisadas com 
os técnicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mais informou que, nos últimos meses, uma equipa da Câmara Municipal tem estado a 
operar na Freguesia de Santo André, desenvolvendo acções no âmbito da comodidade 
urbana nomeadamente, a pintura de passadeiras e de lugares de estacionamento e a 
colocação de sinalização.--------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VISITAS ÀS FREGUESIAS DO MUNICÍPIO --------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que no âmbito do ciclo de visitas que iniciou às 
Freguesias do Município, no sentido de conhecer melhor e avaliar as suas necessidades, se 
deslocou à Freguesia de Santa Cruz, no dia oito do mês em curso, acompanhado dos 
Vereadores permanentes e de Técnicos Municipais. Acrescentou que, anteriormente, 
visitaram as Freguesias de Abela e de S.Bartolomeu da Serra. ------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MUSEU MUNICIPAL – EXPOSIÇÃO COLECTIVA-----------------------------------------  
O Senhor Presidente referiu que teve lugar, no dia doze do mês em curso, no Museu 
Municipal, a inauguração de uma exposição colectiva de pintura a pastel, da Oficina de 
Pintura Itinerante, dinamizada pelo pintor Charles Hejnal nas Freguesias do interior do 
Município. Acrescentou que este projecto tem proporcionado o acesso a esta arte aos 
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munícipes que por ela se interessam, cujos trabalhos, com alguma qualidade, integram 
aquela exposição. -----------------------------------------------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
REUNIÃO – CCDRA – AUTORIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA 
OPERACIONAL DO ALENTEJO 2007-2013 ---------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, em Évora, no dia catorze do mês em 
curso, numa reunião com a Comissão Directiva do Programa Operacional do Alentejo 
2007-2013 e as Associações de Municípios da NUT III, onde foram tratadas questões 
relativas às verbas previstas para as contratualizações, que podem chegar aos vinte e cinco 
por cento, as quais devem ser feitas com base num Plano de Acção que as Associações 
estão a desenvolver e que compreende dezasseis tipologias previstas em regulamentos, não 
sendo obrigatório contratualizar a sua totalidade. ---------------------------------------------------  
Informou ainda que, ontem, teve lugar uma reunião com a equipa do Professor Augusto 
Mateus, responsável pela elaboração do Plano de Acção, o qual está em fase de conclusão. -  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
POLÍTICA DE CIDADES – PARCERIA PARA A REGENERAÇÃO URBANA-------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que na sequência da inclusão da Cidade de Santo 
André naquela parceria, conforme o requerido pela Câmara Municipal, dado que a mesma 
reúne os requisitos constantes no Regulamento, e, concedido que foi um prazo igual ao das 
outras cidades para apresentação da candidatura, promoveu uma reunião que teve lugar, 
ontem, na Sede do Município, para a qual convidou a Junta de Freguesia de Santo André, 
bem como instituições públicas, associações culturais e desportivas e outras entidades 
sediadas naquela Freguesia, para informar sobre o programa em causa e saber da sua 
disponibilidade para serem parceiras no mesmo. Acrescentou que se trata de um programa 
exigente que engloba várias vertentes, nomeadamente, social, cultural, desportiva, de 
cidadania e igualdade. Mais informou que as entidades presentes mostraram disponibilidade 
para fazerem parte desta parceria, e que a ADRAL também manifestou interesse em aderir. 
Informou ainda que o processo de candidatura será elaborado com recurso a uma empresa 
externa de consultadoria, tendo em conta as exigências da mesma. ------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM - ABERTURA DO HOTEL “CAMINHOS 
DE SANTIAGO”----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente deu conhecimento que aquele Hotel já está a funcionar, assim como o 
restaurante “O Peregrino” que faz parte do mesmo.-------------------------------------------------  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NOVA LEGISLAÇÃO – APOIO AOS EMPRESÁRIOS--------------------------------------  
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos referiu que há empresários de alguns sectores que 
têm dificuldade em interpretar e aplicar legislação específica na sua actividade, incorrendo 
em faltas que são aproveitadas pelas autoridades policiais para aplicar coimas. Pelo que, 
sugeriu que a Câmara Municipal promova iniciativas para esclarecimentos sobre esta 
matéria nomeadamente, colóquios e conferências, a exemplo do que já tem sido feito em 
parceria com associações de alguns ramos de actividade. ------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia dezasseis de Abril 
do ano em curso, eram as seguintes: ------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.131.072,82 € (um milhão cento e trinta e um mil e 
setenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos). ------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 372.250,05 € (trezentos e setenta e dois mil duzentos e 
cinquenta euros e cinco cêntimos) --------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE ------------------------------------ 
ASSUNTO: Falta de Segurança em Alvalade e reduzido número de efectivos no posto 
da GNR de Alvalade------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pela Junta de Freguesia de Alvalade à 
Senhora Governadora Civil do Distrito de Setúbal relativamente ao assunto em epígrafe. --- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ-------------------------------- 
ASSUNTO: Segurança na Freguesia de Santo André ------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pela Junta de Freguesia de Santo André 
em 02/04/2008 relativamente ao assunto em epígrafe. --------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ-------------------------------- 
ASSUNTO: Falta de resposta às questões de Segurança no Município de Santiago do 
Cacém------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Município de Santiago do Cacém --------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do ofício enviado pela Junta de Freguesia de Santo André 
relativamente às questões que a Câmara Municipal colocou ao Governo Civil do Distrito de 
Setúbal sobre o assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GOVERNO CIVIL DO DISTRITO DE SETÚBAL--------------------------- 
ASSUNTO: GNR de Alvalade – Falta de efectivos ---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da resposta enviada pelo Governo Civil do Distrito de 
Setúbal à Junta de Freguesia de Alvalade relativamente ao assunto em epígrafe. -------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: INSTITUTO DA ÁGUA, I.P. ------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Limpeza e Conservação da Ribeira de Corona ---------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Abela------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do ofício enviado pela Câmara Municipal a solicitar 
intervenção urgente na ribeira de Corona e da respectiva resposta do Instituto da Água. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Execução do Gabinete Municipal de Santo André em Vila Nova de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número trinta e um de dois mil e sete da Divisão de Obras 
Municipais e Equipamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o Plano de Segurança e Saúde. -------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O Plano de Segurança e Saúde teve parecer favorável do 
Coordenador de Segurança da Obra.------------------------------------------------------------------- 
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2. De acordo com o nº 1 do artigo 12º do Dec.Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Comemorações do 25 de Abril ------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01/SAC/DSC/08-11.A.1.1 do Serviço de Acção 
Cultural da Divisão Sócio Cultural.-------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do programa, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número setenta e nove, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, e da 
respectiva estimativa de custos ------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------Estimativa de Custos-------------------------------------- 
- Espectáculo com POLO NORTE – 16.940,00 € (dezasseis mil novecentos e quarenta 
euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Aquisição de Fogo de Artifício, Foguetes e Morteiros – 7500,00 € (sete mil e quinhentos 
euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Aluguer de Palco – 5.000,00 € (cinco mil euros) -------------------------------------------------- 
- Serviço de Segurança – 2.000,00 € (dois mil euros)----------------------------------------------- 
- Lembranças aos participantes nas iniciativas do Programa do Município – 8.500,00 € (oito 
mil e quinhentos euros) ---------------------------------------------------------------------------------- 
Total estimado – 39.940,00 € (trinta e nove mil novecentos e quarenta euros) ----------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b) do nº 4 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 
de Setembro na redacção da Lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANA PAULA CONCEIÇÃO COSTA, SANDRO GONÇALVES, 
ALEXANDRA AMORIM----------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Doação à Biblioteca Municipal José “do Tojal” Santo André no ano de 
2008 (mês de Março)------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 33.1.1-P.3/BMSA/2008 da Divisão Sócio Cultural ------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer aos doadores acima mencionados os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número oitenta, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado 
pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea h) do nº 1 do artigo nº 64 da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5 – A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AJAGATO – ASSOCIAÇÃO JUVENIL AMIGOS DO GATO ------------ 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Ficha de atendimento datada de 6 de Fevereiro de 2008 com o Processo 
02/SAC/DSC/2008 – 15.A.1 da Divisão Sócio Cultural-------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-04-17                                                                                        6 de 16 

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 5.500,00 € (cinco mil e quinhentos euros) 
como forma de apoio à 9ª Mostra de Teatro de Vila Nova de Santo André.--------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SOCIEDADE HARMONIA -------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 07/SAC/DSC/2008 com o Processo nº 01/SAC/DSC/2008 
– 15-A.1 da Divisão Sócio Cultural-------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) 
para a Sociedade Harmonia, destinada a apoiar as actividades previstas para 2008, sendo: -- 
- 5.000,00 € (cinco mil euros) destinados ao Coral Harmonia como forma de apoio às suas 
actividades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) destinados à Escola de piano, ao Grupo de 
Teatro, à Escola de Dança e à Escola de Cordas como forma de apoio às suas actividades. -- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea b) do nº 4 do artigo 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
AUSÊNCIA TEMPORÁRIA: Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: OS BARRIGOTOS – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE ALVALADE  
ASSUNTO: Transferência de verba para a Associação Desportiva do Município ------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 01/2008-3.3.1 com a Informação nº 36/2008 da Divisão 
Sócio Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o protocolo, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número oitenta e um, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, e a transferência 
de verba para Os Barrigotos – Associação Recreativa de Alvalade, no valor de 1.072,79 
Euros (mil e setenta e dois euros e setenta e nove cêntimos) -------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com a aprovação do Regulamento para atribuição de apoios 
financeiros ao Movimento Associativo Desportivo do Município de Santiago do Cacém, 
aprovado pela Câmara Municipal em 21 de Dezembro de 2006 e pela Assembleia 
Municipal em 23 de Fevereiro de 2007, propõe-se a celebração do presente protocolo que 
visa formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para o 
desenvolvimento da suas actividades regulares. ----------------------------------------------------- 
Tais apoios, de ordem financeira, constituem um importante meio para a concretização do 
Plano de Actividades apresentados pelos clubes referente ao período de 01 de Setembro de 
2007 a 31 de Agosto de 2008. -------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO LEAL SONEGUENSE ------------------------------ 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
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LOCALIZAÇÃO: Sonega ----------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 06/2008 – 3.3.2.4 com a informação nº 52/DSC/DESP/, 
da Divisão Sócio Cultural ------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de verba de 75,00 Euros (setenta e cinco euros) para 
apoio na organização do IV Passeio Equestre. ------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Para que as entidades desportivas possam realizar iniciativas 
pontuais com interesse desportivo para o Concelho, e sabendo que as modalidades 
Equestres apresentam uma evolução positiva de participantes, é importante que a Câmara 
Municipal de Santiago do Cacém conceda apoio para a realização das mesmas. --------------- 
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: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS ADEMAS -------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz – Ademas ----------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 07/2008-3.3.2/4 com a informação número 62/2008 da 
Divisão Sócio Cultural----------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Adiar para a próxima reunião de Câmara. ------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: UNIÃO SPORT CLUB--------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 092008-3.3.2/4 com a informação número 662008 da 
Divisão Sócio Cultural----------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 9.800,72 € (nove mil e oitocentos euros e 
setenta e dois cêntimos) por duodécimos, destinada ao pagamento do funcionário afecto à 
manutenção do Campo Municipal Miróbriga.-------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ao abrigo da alínea a) e b) do nº 4 do artigo 61º 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: Transferência de verbas para material didáctico: Ano lectivo 2007/2008 
1º Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré – Escolar -------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSC.23.1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde, informação nº 
073/DEASS/SASETEGE/08 de 24.03.2008.--------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE Senhora Vereadora Margarida Santos---------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Transferir para as escolas do 1º ciclo do ensino básico e para os 
estabelecimentos de educação pré - escolar uma verba, destinada à aquisição de material 
didáctico no valor total de 7.820,00 € (sete mil oitocentos e vinte euros).----------------------- 
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2. que os respectivos Agrupamentos enviem a esta Câmara Municipal, as facturas relativas 
à aquisição do referido material. ----------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: - artigo 19 º do Decreto – Lei nº159/99 de 14 de Setembro. -------------- 
- Dar continuidade à transferência de verba destinada à aquisição de material didáctico para 
as escolas do 1º ciclo do ensino básico e para os estabelecimentos de educação pré-escolar, 
material que, dadas as suas características, facilmente se degrada e que, por essa razão, deve 
ser substituído no início de cada ano lectivo.--------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
OBSERVAÇÕES: O Senhor Vereador Manuel Mourão observou que estas verbas deverão 
ser transferidas mais atempadamente. ----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2007/2008: Pedidos de transporte escolar por 
motivos de mudança de residência – Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém-- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSC.23.6. ---------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Que a Câmara Municipal, a partir do mês de Abril, comparticipe o 
transporte escolar da aluna Ana Rita Oliveira Pereira que frequenta a EB 2/3 Frei André da 
Veiga de Santiago do Cacém na modalidade de transporte colectivo, por motivos de 
mudança de residência; ---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que se proceda à anulação do Circuito especial nº4 (1 aluna), com o percurso Monte da 
Muda – Vale Seco (paragem do autocarro) e volta, numa distância total de 14,4 km, 
assegurado pelos Taxistas de Santiago do Cacém; -------------------------------------------------- 
3. Que seja efectuado novo ajuste ao Circuito Especial Nº 5 adjudicado aos Taxistas de 
Santiago do Cacém, alterando o seu percurso de Monte da Muda / Vale Seco – Santa Cruz e 
Volta para Santiago do Cacém – Santa Cruz e volta, passando a ser contabilizada a 
distância total de 20 km/dia em vez de 73,8 km/dia, sendo o seu custo diário de 12,00 €, a 
partir do dia 31 de Março de 2008 inclusive.--------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Atendimentos efectuados à encarregada de educação, onde nos 
informa da sua mudança de residência; --------------------------------------------------------------- 
2. Decreto – Lei nº299/84, de 5 de Setembro;-------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Reclamação sobre procedimento de restituição de caução dos contratos de 
fornecimento de água – Sr. António Pereira Inverno ------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo noventa e oito de dois mil e sete da Divisão de Ambiente e 
Saneamento Básico--------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do teor da resposta remetida ao munícipe, Senhor António 
Pereira Inverno, relativamente à reclamação apresentando sobre procedimento de restituição 
de cauções de contrato de fornecimento de água.---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Restituição de caução aos consumidores do serviço de abastecimento de 
água -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número cinquenta e nove de dois mil e sete da Divisão de 
Ambiente e Saneamento Básico ------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovação da lista de consumidores a quem não foi restituída caução, a 
publicar em Abril de 2008, apresentada através da informação nº 101/DASB/2008, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número oitenta e dois, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: A obrigatoriedade de devolução das cauções pagas pelos consumidores 
de água estabelecida no artº 6º do Decreto Lei nº 195/99, de 08 de Junho, alterado pelo 
Decreto Lei nº 100/2007, de 02 de Abril, nos termos definidos nos Despachos do IRAR nºs 
4185/2000 e 2/2007 (publicado no Diário da República de 20/08/2007 com o nº 18578). ---- 
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 11/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 oitenta e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião.-------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: RAMIRO E MARTINS LDª E ROSAIMO SOCIEDADE 
IMOBILIÁRIA LDª ----------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da Redução da garantia bancária das obras de urbanização 
correspondentes aos loteamentos nº 40001/2000 e 13/2005 - Calisto e Monte Queimado 
– Santiago do Cacém.----------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lotes 12, 13, 58, 17 e 19 – Loteamento do Calisto – Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processos de loteamento nº 40001/2000 e 13/2005 da Divisão de Gestão 
Urbanística.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a redução da garantia bancária nº 72001651772, da Caixa de 
Crédito Agrícola Mútuo, no valor de 284.421,63 € (duzentos e oitenta e quatro mil 
quatrocentos e vinte e um euros e sessenta e três cêntimos), ficando cativos 1.116.232,45 € 
(um milhão, cento e dezasseis mil, duzentos e trinta e dois euros e quarenta e cinco 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Na sequência das cartas da EDP, refª 03/08/RCSAG de 04.01.2008 da 
PT Comunicações, ref.ª ITE3/NO22/00/NPFR3 de 28/11/2003, e à carta de autorização para 
entrada em funcionamento da rede de gás emitido pelo Ministério de Economia e ao Alvará 
n.º AL-2271 referente ao reservatório de gás, também emitido pelo Ministério de Economia, 
a informarem que as obras se encontram bem executadas e em condições para serem 
recepcionadas, consideram-se reunidas condições para se reduzir a garantia bancária no 
valor correspondente às infra-estruturas eléctricas, de telecomunicações e de gás, ou seja, 
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284.421,63€ ((EDP - 35.212.439$00) + (PT - 11.356.675$00) + (rede e reservatório gás – 
10.452.604$00) = 57.021.418$00 = 284.421.63€).-------------------------------------------------- 
Foi apresentada a garantia bancária n.º 72001651772, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, 
no valor de 417.000.000$00, com o contra valor em euros de 2.079.987,23€, para assegurar 
a boa e atempada execução das obras de urbanização.---------------------------------------------- 
Por deliberação de Câmara de 17/03/2004, aprovou-se a redução desta garantia para o valor 
de 1.400.654,08€.----------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo exposto, considera-se estarem reunidas condições para a redução da garantia 
bancária nº 72001651772, da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, no valor de 284.421,63€, 
ficando cativos 1.116.232,45€ (um milhão, cento e dezasseis mil, duzentos e trinta e dois 
euros, e quarenta e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 
O valor da garantia bancária deve ser reduzido de acordo com o andamento dos trabalhos e 
a requerimento do interessado, nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 54º do Decreto Lei 
n.º 555/99, de 16 de Dezembro com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei n.º 177/01, 
de 4 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ainda de acordo com o n.º 5 do artigo 54º do diploma acima mencionado, o conjunto das 
reduções efectuadas ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 4 do mesmo artigo não pode 
ultrapassar 90% do montante inicial da caução, sendo o remanescente com a recepção 
definitiva das obras de urbanização. ------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COALBEIRA, CONSTRUÇÃO CIVIL LDª ----------------------------------- 
ASSUNTO: Abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
10/2008 sito em Pinheiro da Carapinha – Santiago do Cacém, em nome de Coalbeira, 
Construção Civil Ldª. ---------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Pinheiro da Carapinha – Santiago do Cacém. ------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 10/2008 da Divisão de Gestão Urbanística ---- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a abertura da discussão pública do desenho urbano do loteamento nº 
10/2008, sito em Bairro da Carapinha - Santiago do Cacém, a levar a efeito sobre os prédios 
descritos na conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob os nºs 
2701/20060328, 2702/20060328 e 2764/20070625, inscritos na Matriz predial urbana sob 
os artigos nº s 2200º , 5256º e 5291º respectivamente, no qual se prevê o emparcelamento 
de três prédios distintos para a constituição de dez lotes de terreno 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) na Sede do Município e na 
Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. ----------------------------------------------------------- 
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 
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: MARIANA ROSA E MARIA ANTÓNIA SOARES NOBRE -------------- 
ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do loteamento nº 25/2006 sito em Monte 
da Cascalheira – Vale das Éguas – Vale de Água ------------------------------------------------ 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-04-17                                                                                        11 de 16 

LOCALIZAÇÃO: Monte da Cascalheira – Vale das Éguas – Vale de Água. ----------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 25/2006 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento 25/2006, sito em Monte da 
Cascalheira – Vale das Éguas – Vale de Água a levar a efeito sobre o prédio descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 303/20080122 
(proveniente da descrição nº 00523/161291), inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 
19º secção K (parte) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 166º, que consiste na 
constituição de dezanove lotes destinados a habitação unifamiliar, conforme planta síntese e 
memória descritiva, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número oitenta e quatro, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, sendo o valor de 
T.M.U. e compensações urbanísticas a calcular aquando do licenciamento. -------------------- 
Aprovar o prazo de um ano para apresentação dos projectos de infra-estruturas. -------------- 
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 Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 71 do referido Dec. Lei a licença ou autorização 
para realização da operação de loteamento caduca, se não for requerida a autorização para a 
realização das respectivas obras de urbanização, no prazo de um ano a contar da notificação 
do acto de licenciamento ou autorização ------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JÚLIA MARIA ROSA --------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do desenho urbano do loteamento nº 21/2007 sito em Sonega – 
Cercal do Alentejo, em nome de Júlia Maria Rosa ---------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Sonega – Cercal do Alentejo --------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 21/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar o desenho urbano do loteamento 21/2007, sito em Sonega – Cercal 
do Alentejo a levar a efeito por Júlia Maria Rosa sobre o prédio descrito na Conservatória 
do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 1803/20070302 no qual se prevê a 
constituição de 10 (dez) lotes de terreno, sendo 9 para habitação unifamiliar e 1 para 
habitação colectiva/comércio, conforme planta síntese e memória descritiva, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número oitenta e cinco, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião, sendo o valor de T.M.U. e compensações urbanísticas a 
calcular aquando do licenciamento.-------------------------------------------------------------------- 
Aprovar o prazo de um ano para apresentação dos projectos de infra-estruturas. -------------- 
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. --------------------------------------------- 
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Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 71 do referido Dec. Lei a licença ou autorização 
para realização da operação de loteamento caduca, se não for requerida a autorização para a 
realização das respectivas obras de urbanização, no prazo de um ano a contar da notificação 
do acto de licenciamento ou autorização ------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FLORINDA DE ASSUNÇÃO PAULINO LUÍS CORDEIRO MOITA -- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração de loteamento  nº 6/2008 em nome de Florinda de 
Assunção Paulino Luís Cordeiro Moita e revogar a deliberação de Câmara de 
28/02/2008, que aprovou a abertura da discussão pública do referido loteamento. ----- 
LOCALIZAÇÃO: Lote 10 – Loteamento em nome de Manuel João Gil – Ermidas Sado. - 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 6/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística e proposta de agenda nº 34/2008 
aprovada em 28/02/2008.-------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação de Câmara de 28 de Fevereiro de dois mil e oito.--- 
2. Aprovar a alteração de loteamento nº 6/2008, a levar a efeito no lote 10, do Loteamento 
em nome de Manuel João Gil, prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Santiago do Cacém sob o nº 1162/2007, na qual se prevê a redução do número de pisos de 2 
(dois) para 1 (um) piso; a alteração da área do polígono de implantação.------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à 
Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de licenciamento.------------------------------------ 
Uma vez que a requerente apresentou as declarações por parte dos restantes proprietários 
dos lotes constantes no alvará, autorizando a respectiva alteração ao loteamento, sendo 
dispensável a discussão pública, propõe-se a revogação da deliberação de Câmara de 
28/02/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: FILIGALVA, CONSTRUÇÃO CIVIL LDA E OUTROS ------------------- 
ASSUNTO: Aprovação da alteração ao loteamento da Estrada ao Redor lotes 1, 3, 15, 
21, 37 A e 45 Santo André ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lotes 1, 3, 15, 21, 37 A e 45 – Estrada ao Redor – Vila Nova de Santo 
André ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 26/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de loteamento, a levar a efeito por Filigalva, Construção 
Civil, Lda e outros, sobre os, Lotes 1, 3, 15, 21, 37 A e 45 – Estrada ao Redor – Vila Nova 
de Santo André, descritos na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob 
os nºs 3105/19961025, 3107/19961025, 3119/19961025, 3125/19961025, 3141/19961025 – 
A e 3149/19961025, respectivamente, no qual se prevê: para o lote 1 o aumento do número 
de fogos (1 para 2), alteração do polígono de implantação para habitação e anexo e 
alteração da área bruta de construção da habitação e do anexo; para o lote 3 aumento da área 
de construção do anexo; para o lote 15 a divisão do mesmo em dois lotes idênticos (lote 15 
e lote 59), com o respectivo aumento do polígono de implantação da habitação e do anexo, 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-04-17                                                                                        13 de 16 

bem como, do aumento da área bruta de construção pata habitação e anexo, em ambos os 
lotes; no lote 21 – aumento da área de construção do anexo, no lote 37 A aumento do 
polígono de implantação e de construção do anexo; no lote 45 – alteração do polígono de 
implantação do anexo. Relativamente ao regulamento do loteamento é proposta a alteração 
da norma onde estabelece a altura máxima dos muros de delimitação dos lotes, passando os 
mesmos de 2,10 m para 2,50 m.------------------------------------------------------------------------ 
Aprovar o pagamento de Taxa Municipal de Urbanização no valor de 1.928,80 € (mil 
novecentos e vinte e oito euros e oitenta cêntimos). ------------------------------------------------ 
Aprovar o pagamento de compensações urbanísticas no valor de 927,40€ (novecentos e 
vinte sete euros e quarenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------- 
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 Decreto Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Dec. Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe à Câmara Municipal deliberar 
sobre o pedido de licenciamento.----------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: RUI MANUEL DA COSTA GUERREIRO SOBRAL MALVEIRO ----- 
ASSUNTO: Rectificação por erro de cálculo da alteração da operação de loteamento 
aprovada por deliberação de Câmara de 06.03.2008. ------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Loteamento do Bairro da Carapinha – lote 18 – Santiago do Cacém.---- 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento nº 25/2007 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a rectificação, por erro de cálculo da operação de alteração de 
loteamento nº 25/2007, conforme planta síntese anexa. ------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: A Planta síntese anteriormente aprovada continha um erro de cálculo 
ao nível da área total de construção, uma vez que mencionava 220,70 m2, quando deveria 
mencionar 222,70 m2, pelo que foi apresentada uma nova planta síntese rectificada. --------- 
De acordo com o artigo 148º do Código do Procedimento Administrativo os erros de 
cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando 
manifestos, podem ser rectificados a todo o tempo, pelos órgãos competentes para a 
revogação do acto.---------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ANTÓNIO ROSA BRITO RAPOSO -------------------------------------------- 
ASSUNTO: Alteração de pormenor, lotes 39 e 40 do Loteamento Municipal do Bairro 
do Pôr-do-Sol, Vila Nova de Santo André -------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Lotes 39 e 40 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol, Vila 
Nova de Santo André ------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de loteamento Municipal e requerimento nº. 1543 de 27/03/2008  
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de pormenor a levar a efeito pelo Senhor António Rosa 
Brito Raposo, sobre os lotes 39 e 40 do Loteamento Municipal do Bairro Pôr do Sol -Vila 
Nova de Santo André, uma vez que a variação da área de construção não ultrapassa 3% e 
não implica aumento de número de fogos, alteração dos parâmetros urbanísticos ou 
utilizações constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território.---------------------- 
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Esta alteração de pormenor consiste na anexação dos lotes 39 e 40, mantendo-se os 
restantes parâmetros urbanísticos inalterados. ------------------------------------------------------- 
 Após a anexação o lote ficará com a área de 450,00m2.------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do nº 8 do artigo 27º do Decreto - Lei 555/99, de 16.12.99, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº. 60/2007, de 4 Setembro “ 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 de número de fogos, alteração de parâmetros 
urbanísticos ou utilizações constantes de Plano Municipal de Ordenamento do Território, 
são aprovadas 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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Limites de Profundidades ------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Divisão de Gestão Urbanística --------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a interpretação do disposto nos artigos 43º, nº2 alínea c), nº 3 alínea 
b), e artigo 65º alínea b), do Plano Director Municipal, relativo ao limite de profundidade 
das edificações em áreas consolidadas, em áreas de expansão e em centros rurais no sentido 
de permitir que em todo o Município seja possível o licenciamento de edificações em 
profundidade superior, sempre que não estejam colocadas em causa os fins que visam 
tutelar em especial, o enquadramento urbanístico, os alinhamentos e o disposto no RGEU, 
designadamente, no que respeita a estética, salubridade e arejamento.--------------------------- 
O presente entendimento será adoptado e aplicado uniformemente pelo Município, não só 
em sede de licenciamento (em sentido lato), como em procedimentos de informação prévia 
e quando o particular exerça o direito à informação, de acordo com o previsto no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, conforme a reunião realizada em 05 de Março de 
2008, cuja acta é dada como reproduzida na presente acta com o número oitenta e seis, 
ficando arquivada na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricada pelo Senhor 
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Através de uma interpretação literal das normas, nas áreas 
consolidadas haveria que impor em licenciamento uma profundidade máxima de 12 metros 
para habitação e 15 metros para comércio e serviços, no que respeita às áreas de expansão a 
profundidade obrigatória de 12 metros para habitação e 15 metros para comércio e serviços, 
quanto aos centros rurais a profundidade das edificações não poderia exceder os 12 metros- 
2. Em especial, no que concerne às áreas de expansão, é pressuposto da aplicabilidade da 
norma a existência de Plano de Pormenor ou Loteamento, pretendendo-se, numa lógica de 
correcto e devido planeado ordenamento do território se cumprissem alinhamentos, 
homogeneidade das edificações e coerência urbanística, potenciando-se a construção em 
banda. Por outro lado, com esta norma pretende-se, em simultâneo garantir condições de 
salubridade, iluminação e ventilação. ----------------------------------------------------------------- 
3. Todavia, constatou-se que nestas localizações existem realidades urbanísticas em que não 
se encontrando colocadas em causa questões de salubridade, iluminação e ventilação e 
cumpridos os alinhamentos relativamente ao plano marginal à via pública, não faria sentido 
condicionar a edificabilidade à profundidade prevista no PDM. ---------------------------------- 
4. Esta interpretação foi produzida em consonância com o preceituado no artigo 9ª do 
Código Civil e artigo 124º, nº 1 alínea d) do Código do Procedimento Administrativo. ------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
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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. -------------- 
Três abstenções do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos, eleito do PSD e dos Senhores 
Vereadores, Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. ------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: EDUARDO JORGE GUERRA PATRÍCIO MENDES----------------------- 
ASSUNTO: Pagamento de direito de superfície em atraso – Lote n.º 31 da Z.I.L., Exp. 
0 em Vila Nova de Santo André---------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 116/1996 do Serviço de Património. ------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha-------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar o requerente a efectuar o pagamento do montante em dívida no 
valor de 3 657, 96€ (três mil seiscentos e cinquenta e sete euros e noventa e seis cêntimos), 
acrescido dos respectivos juros de mora, assim como a 11ª prestação no valor de 220,43€, 
em 6 prestações mensais, com início no mês de Abril do corrente ano.-------------------------- 
2. Que a falta de pagamento de qualquer prestação referida no n.º 1, implique o vencimento 
das restantes, e o consequente encaminhamento do processo para Gabinete Jurídico.--------- 
FUNDAMENTOS: 1- O requerente é superficiário do lote n.º 31 da Z.I.L., Exp. 0 em Vila 
Nova de Santo André, tendo sido lavrada a competente escritura em 20 de Setembro de 
1996. De acordo com a escritura de constituição do direito de superfície, o superficiário 
ficou obrigado a pagar anualmente, durante o mês de Dezembro, o direito de superfície 
sobre o referido lote. ------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Encontram-se em falta os pagamentos do direito de superfície que deveriam ter sido 
efectuados no mês de Dezembro do ano de 2006 e do ano de 2007, assim como, os 
respectivos juros de mora.------------------------------------------------------------------------------- 
3 - De acordo com o solicitado pelo requerente, e nos termos da alínea f) do nº 1 do Artigo 
64º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: PEREIRA & REIS LDA------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Prorrogação de prazo para início e conclusão da construção do lote 16 
Exp. III – ZIL Vila Nova de Santo André.--------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo lote 16 Exp. III ZIL Vila Nova de Santo André--------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Conceder mais 12 meses para o superficiário Paulo Reis representante da 
empresa Pereira & Reis Lda concluir a construção no lote 16 Expansão III, ZIL Vila Nova 
de Santo André, devendo entregar os projectos necessários a aprovação da construção no 
prazo de 30 dias sendo que a mesma deve ser iniciada no prazo de 3 meses, para 
desenvolver a actividade de comércio de móveis e electrodomésticos. -------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o despacho do Sr. Vereador, datado de 01-04-2008, 
em ficha de expediente nº 23/GAE/DDET/2008.---------------------------------------------------- 
2. 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 08/06/90 e pela Assembleia 
Municipal em sessão ordinária de 22/06/90. --------------------------------------------------------- 
3. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. 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 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CRUZ VERMELHA PORTUGUESA – NÚCLEO DE ERMIDAS-------- 
ASSUNTO: Transferência de Verba---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas Sado--------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número quinze de mil novecentos e noventa e três, do Gabinete 
de Apoio ao Presidente ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Proceder à transferência do valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), para o 
Núcleo de Ermidas, da Cruz Vermelha Portuguesa.------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em conta a importância dos serviços prestados por esta 
entidade ao Município e as suas carências; ----------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64 da Lei 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IMPRENSA - Tomado conhecimento. ---------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi deliberado por unanimidade aprovar em minuta cada uma das deliberações constantes 
desta acta nos termos e para os efeitos do artigo noventa e dois, números um a quatro da 
Lei cento e sessenta e nove de dezoito de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, na 
redacção da Lei número cinco – A de dois mil e dois, de onze de Janeiro. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pelo Senhor Presidente, declarada encerrada a 
reunião pelas onze horas e trinta e cinco 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 
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