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ACTA NÚMERO DEZASSETE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA VINTE E QUATRO DE ABRIL 
DE DOIS MIL E OITO-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e quatro 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 dezasseis de reunião 
anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
O Senhor Presidente propôs a inclusão do seguinte assunto: -------------------------------------- 
Desconvocação de Reunião Ordinária de 1 de Maio de 2008. --------------------------------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------ 
MERCADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM – OBRAS ----------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos questionou sobre a razão porque continuam 
depositados materiais de construção sobre o passeio junto àquele edifício, quando as obras 
já foram concluídas, o que causa alguns transtornos aos peões que por ali circulam. ---------- 
O Senhor Vereador Álvaro Beijinha tomou nota desta situação e informou que se trata de 
obras que foram desenvolvidas de forma faseada.--------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CIDADE DE SANTIAGO DO CACÉM – EB 2,3 - ARRANJOS EXTERIORES ------- 
A Senhora Vereadora Maria dos Anjos Polícia chamou a atenção para a necessidade de 
intervir no canteiro junto àquela escola, o qual está degradado devido à acção das chuvas. -- 
O Senhor Vereador José Rosado informou que aquela intervenção vai ser feita a breve 
prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REUNIÃO SOBRE O PROT ALENTEJO ------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente deu conhecimento que participou, ontem, numa reunião, em Grândola, 
com o Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território, os membros da equipa 
do PROT Alentejo e os Presidentes das Câmaras Municipais dos restantes Municípios do 
Litoral Alentejano. Acrescentou que esta reunião teve como objectivo uma abordagem 
política sobre a forma como decorre o processo de elaboração do PROT, designadamente 
sobre a auscultação que tem sido feita aos Municípios e a participação destes no processo. - 
Mais informou que teve oportunidade de transmitir que, do ponto de vista técnico/formal, 
têm sido acolhidas as sugestões dos Municípios, mas em termos de substância, o PROT 
omite completamente a forma como vai tratar a questão da sobreposição entre este e os 
planos especiais em vigor, acrescentando que no Litoral Alentejano há três Áreas de 
Reserva e dois planos da Orla Costeira que invadem as competências municipais, colocando 
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também a questão dos instrumentos de ordenamento do território municipal como por 
exemplo, os planos de ordenamento das albufeiras.------------------------------------------------- 
Referiu também que o PROT devia ser o Plano director do planeamento urbano, à escala 
regional, contudo, apesar do conjunto de boas intenções nele previstas, a sua aplicação na 
prática fica condicionada aos planos especiais existentes. ----------------------------------------- 
Referiu ainda que colocou a questão da necessidade de não serem especificados índices, 
parâmetros e definição da localização de projectos turísticos no PROT porque estes 
indicadores podem, na prática, condicionar o desenvolvimento no território.------------------- 
Mais referiu que a faixa litoral é importante para o turismo, mas a visão que têm deste 
sector de actividade económica é que a mesma não se deve confinar somente à faixa 
atlântica e que deve haver cautelas relativamente ao peso imobiliário e atenção aos 
equilíbrios ecológicos, assim como deverá ser tido em conta o património histórico, a 
natureza e a educação. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Referiu ainda que outra questão que se coloca tem a ver com a programação dos 
investimentos previstos para o Alentejo e que são da competência da Administração 
Central, nomeadamente a rede de estradas, cuidados de saúde e ensino. Situação que 
preocupa os autarcas, porque são passados dois anos desde o início da elaboração do PROT, 
sem que tenha sido dada qualquer informação sobre o assunto.----------------------------------- 
Acrescentou que o País perde investimentos porque muitas vezes o planeamento não tem 
em conta a realidade e também devido a legalismos e à acção de pequenos poderes que se 
criam nos vários organismos. --------------------------------------------------------------------------- 
Concluiu, referindo que defende que deve haver cuidado nas intervenções urbanísticas de 
forma a proteger a natureza, e considerou que o facto de serem transferidas competências 
neste âmbito para organismos da Administração Central não significa que os meios vão ser 
melhor geridos, dando como exemplo a situação da Lagoa de Santo André, que passou a ser 
gerida pelo ICN – Instituto da Conservação da Natureza, a qual, no ano em curso, foi aberta 
ao mar com um mês de atraso, com consequências negativas para as espécies, o que nunca 
aconteceu quando a sua gestão era da responsabilidade da Câmara Municipal. ---------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó questionou sobre o calendário previsto para a elaboração do 
PROT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou que o mesmo teve início em Maio de dois mil e seis e que se 
prevê a sua conclusão e aprovação até ao final do ano em curso. --------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS – CONTRATUALIZAÇÕES NO ÂMBITO DO 
QREN – QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL ------------------- 
O Senhor Presidente referiu que foi com muito desconforto que os Presidentes das Câmaras 
Municipais presentes, ontem, na reunião, em Grândola, tomaram conhecimento de 
alterações no processo de contratualização de verbas no âmbito do QREN por parte das 
Associações de Municípios. Contratualização que, segundo o que tinha sido indicado pela 
CCDRA, deviam ser feitas com base em Planos Territoriais de Desenvolvimento, os quais 
estão a ser desenvolvidos pelas Associações e cujo primeiro prazo de entrega termina em 
cinco de Maio do ano em curso. Acrescentou que as verbas previstas para a 
contratualização podem chegar aos vinte e cinco por cento do FEDER e compreendem 
dezasseis tipologias previstas em regulamentos, não sendo obrigatório contratualizar a sua 
totalidade. Mais informou que, de acordo com o despacho Interministerial sobre esta 
matéria, a avaliação das candidaturas será feita com a atribuição de sessenta por cento por 
mérito e quarenta por cento no referente às propostas concretas, acrescentando que foi nesta 
base que foram desenvolvidos os PTDs. Contudo, foram confrontados, naquela reunião, 
com um documento da Comissão Directiva do PORA já com as percentagens das verbas a 
atribuir, sendo que para o Litoral Alentejano estão previstos 12,7%, de onde concluíram que 
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as propostas de mérito já foram definidas sem ter em conta os PTDs em curso e num total 
desrespeito pelas directrizes anteriormente aprovadas. --------------------------------------------- 
O Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos perguntou quais tinham sido os critérios para 
distribuição das verbas. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente informou que no documento que lhes foi apresentado não estão 
indicados os critérios. ------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Presidente informou ainda que vai ter que falar com a Senhora Presidente da 
CCDRA sobre as questões relativas às candidaturas da Sociedade Harmonia e do Museu de 
Arte Sacra. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES – ABERTURA DE BIBLIOTECA 
ESCOLAR, EM ERMIDAS -------------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Vereadora Margarida Santos deu conhecimento que teve lugar, ontem, o acto de 
abertura daquela biblioteca, a qual resulta de uma parceria com os Agrupamentos escolares 
e a participação de várias instituições com a oferta de livros, constituindo a mesma uma 
mais valia para o Município.---------------------------------------------------------------------------- 
Mais informou que a candidatura da biblioteca escolar da EB1 nº 3 de Santo André já foi 
aprovada.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ABELA – INAUGURAÇÃO DO MUSEU DO TRABALHO RURAL---------------------- 
O Senhor Presidente lembrou que no dia 1 de Maio do ano em curso, terá lugar a 
inauguração daquele Museu, o qual resulta de uma parceria com a Junta de Freguesia de 
Abela. Acrescentou que se trata de um pólo do Museu Municipal, o qual é responsável 
pelos conteúdos, e que o mesmo está inserido na Rede Nacional de Museus. ------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia vinte e três de 
Abril do ano em curso, eram as seguintes:------------------------------------------------------------ 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 1.275.413,63 € (um milhão duzentos e setenta e cinco 
mil quatrocentos e treze euros e sessenta e três cêntimos).----------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 373.408,75 € (trezentos e setenta e três mil 
quatrocentos e oito euros e setenta e cinco cêntimos)----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Desconvocação da reunião da Câmara Municipal de 01-05-2008 ------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência. --------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Desconvocar a reunião ordinária da Câmara Municipal de 1 de Maio de 
2008, marcando a próxima reunião para 8 de Maio de 2008, pelas 9.30 horas na Sala de 
Sessões da Sede do Município.------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com a alínea n) número 1 do artigo 68º, da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na nova redacção da Lei 5 – A/2002, de 11 de Janeiro.--------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CASA CIVIL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA-------------------------- 
ASSUNTO: Relacionamento Institucional -------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
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TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pelo Chefe da Casa Civil de Sua 
Excelência o Presidente da República a acusar a recepção do ofício que a Câmara 
Municipal enviou à Senhora Governadora Civil do Distrito de Setúbal sobre o assunto em 
epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a  Peregrinação a 
Compostela”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente -------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Deliberar a transferência de uma verba de 12.250,00€ (doze mil, duzentos e 
cinquenta euros) para a Diocese de Beja para fazer face a despesas com materiais e 
segurança relacionados com a Exposição “No Caminho sob as Estrelas – Santiago e a 
Peregrinação a Compostela” que decorreu em Santiago do Cacém entre os meses de Julho 
e Novembro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Ao abrigo do Protocolo estabelecido entre o Município de Santiago 
do Cacém, a Junta da Galiza e a Diocese de Beja.--------------------------------------------------- 
2. Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 64º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Programa para o Dia Municipal do Bombeiro ----------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dez, de dois mil e oito do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO do programa da 2ª edição do Dia Municipal do Bombeiro a 
realizar em 18-05-2008. --------------------------------------------------------------------------------- 
09.30 Horas – Formatura no Largo dos Caeiros (Cercal do Alentejo) com uma secção 
composta pelas quatro Corporações do Concelho e a Fanfarra de Santiago do Cacém. ------- 
09:45 Horas – Içar da Bandeira. ------------------------------------------------------------------------ 
10.00 Horas – Recepção às entidades convidadas. -------------------------------------------------- 
10:15 Horas - Condecoração de quatro Bombeiros com a Medalha de Mérito Municipal.---- 
10:45 Horas – Desfile apeado e motorizado pelas ruas da vila com percurso predefinido 
com início no Largo dos Caeiros, Rua 25 de Abril, Rua Dr. Francisco Beja da Costa e 
destroçar no Quartel dos Bombeiros Voluntários do Cercal do Alentejo.------------------------ 
11:15 Horas – exercício no Largo dos Caeiros, uma viatura de transporte de mercadorias 
perigosas colide com uma viatura ligeira com três ocupantes.------------------------------------- 
A partir daí, desenvolve-se todo o trabalho e procedimentos levados a efeito como se de 
uma situação real se tratasse. --------------------------------------------------------------------------- 
13:30 Horas – Almoço de confraternização na Associação dos Bombeiros Voluntários do 
Cercal do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Os custos do programa em apreço estimam-se em 4.500 € (quatro mil e quinhentos euros). - 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Atribuição de Medalhas de Mérito Municipal------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número dez, de dois mil e oito do serviço Municipal de 
Protecção Civil-------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a proposta de atribuição da Medalha de Mérito a: ------------------- 
- Marcelino António David Pinto ---------------------------------------------------------------------- 
- Celestino Abel Cabral da Cruz ----------------------------------------------------------------------- 
- Francisco Manuel Conceição Lage Contreiras ----------------------------------------------------- 
- José Francisco de Matos Candeias ------------------------------------------------------------------- 
2. Submeter a proposta à aprovação da Assembleia Municipal------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Nos termos do Regulamento de Concessão de Condecorações pelo 
Município de Santiago do Cacém e nomeadamente dos seus artigos 3º e 9º.-------------------- 
- Marcelino António David Pinto – Bombeiro da Associação de Bombeiros de Alvalade, 
Fundador do Corpo de Bombeiros sempre com disponibilidade total, tem ao longo da vida 
desta corporação desenvolvido a sua actividade com dedicação e eficiência, não só em prol 
da população de Alvalade como ainda dando muito do seu tempo a recuperação de 
equipamentos do Corpo de Bombeiros. É reconhecido o seu espírito de sacrifício em 
benefício do próximo e a sua disponibilidade e camaradagem.------------------------------------ 
- Celestino Abel Cabral da Cruz – Sócio fundador da Associação de Bombeiros de Santo 
André com vasta obra em prol do apoio ao próximo. Foi o primeiro comandante dos 
Bombeiros desta Associação de 1992 a 1994 sempre disponível para servir os Bombeiros. 
Desde que foi constituída a Comissão instaladora desta associação sempre pertenceu aos 
seus corpos gerentes sendo à presente data, vogal de direcção.------------------------------------ 
- Francisco Manuel Conceição Lage Contreiras – Bombeiro da Associação de 
Bombeiros do Cercal do Alentejo ao longo dos seus vinte e nove anos de serviço tem 
dedicado toda a sua capacidade e aptidão, mostrando mesmo nas mais difíceis situações o 
espírito e dedicação que são apanágio dos Bombeiros, prestando em todas as circunstâncias 
o auxilio que lhe é solicitado.--------------------------------------------------------------------------- 
- José Francisco de Matos Candeias – Bombeiro da Associação de Bombeiros de 
Santiago do Cacém desde 30 de Abril de 1951, agraciado com vários louvores e 
condecorações é elemento do Quadro de Honra do Corpo de Bombeiros de Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ao longo da sua actividade como bombeiro embora com um interregno entre 1977 e 1990, 
serviu a causa, sempre com espírito de equipa, amigo de todos e cumpridor dos seus 
deveres, abdicando muitas vezes da família e do seu tempo de descanso para cumprir os 
serviços para que estava escalado. Nunca regateou esforços para cumprir na íntegra a sua 
obrigação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade, com sete votos a favor. ----------------------------------------------- 
Votação efectuada por escrutínio secreto. --------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto de aquisição / produção de Cartografia Digital – Transferência 
de Verba para a AMLA ------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Concelho Santiago do Cacém-------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número um de Abril de dois mil e oito da Divisão de 
Informática/Serviço de Gestão de Sistemas de Informação Geográfica, Processo nº 
800.01/SIT/2002. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-04-24                                                                                          6 de 14 

PROPOSTA: Transferir uma verba no valor de 4.853,60 € (quatro mil oitocentos e 
cinquenta e três euros e sessenta cêntimos) para a Associação de Municípios do Litoral 
Alentejano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: Importância relativa à comparticipação do Município no projecto em 
epigrafe, o qual compreende uma cobertura total do território da Associação nas escalas 
1:10.000, áreas rurais, e 1:2.000 áreas urbanas.------------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 
oito/dois mil e onze. ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de dois 
mil e oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número oitenta e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Terceira Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e oito/dois mil 
e onze ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número zero seis DAGF barra SC de dois mil e oito.-------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração às Actividades Mais Relevantes dois mil e 
oito/dois mil e onze, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número oitenta e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelos membros do Executivo Municipal. ------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.2. do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Terceira Alteração ao Orçamento de dois mil e oito ---------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Processo número seis DAGF barra SC de dois mil e oito -------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Terceira Alteração ao Orçamento de dois mil e oito, documento 
que é dado como reproduzido na presente acta com o número oitenta e nove, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelos membros do 
Executivo Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: De acordo com o ponto 8.3.1 do POCAL-Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de 
Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------- 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Projecto de arranjos exteriores do Auditório do Parque de Feiras de 
Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número trinta e nove da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de sete de Abril de dois mil e oito. ------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a rectificação do projecto de arranjos exteriores do Auditório do 
Parque de Feiras de Santiago do Cacém, cuja estimativa orçamental da obra cifra-se na 
ordem dos 104.919,24 € (cento e quatro mil novecentos e dezanove euros e vinte e quatro 
cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 64º número 1 alínea q) da Lei nº 169/99, de 18 de 
Setembro, com a redacção a Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------- 
ASSUNTO: Aquisição de serviços para revisão do Plano Director Municipal ------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e três, tipo zero três, do ano de dois mil e sete, da 
Secção de Aprovisionamento e Património. ---------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Presidente ------------------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Abrir procedimento por ajuste directo, com pedido de proposta e negociação 
com o Instituto Superior Técnico, com vista à adjudicação dos trabalhos de revisão do 
P.D.M. de Santiago do Cacém. ------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Tendo em consideração que esta instituição de ensino superior e 
investigação dispõe de elevada competência e é altamente especializada nos domínios 
estratégicos do ordenamento do território, e consequentemente para as revisões dos Planos 
Directores Municipais.----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Que não se conhece, nem é plausível que existam, outros interessados capazes de 
desempenhar estas competências e funções, com igual ou superior eficácia.-------------------- 
3. De acordo com o disposto no nº 1 do artº 79º e ao abrigo do previsto na alínea d) do nº 1 
do artº 86º do Decreto Lei nº 197/99, de 8 de Junho.------------------------------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO DESPORTIVO DE SANTA CRUZ------------------------------------ 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santa Cruz (Ademas)------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 07/2208-3.3.2/4 com a Informação número 62/2008 da 
Divisão Sócio Cultural. ---------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Transferência de verba no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) para o Grupo 
Desportivo de Santa Cruz. ------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. O apoio prestado às Associações é um importante contributo para o 
desenvolvimento da dinâmica desportiva. ------------------------------------------------------------ 
Esta verba destina-se a apoiar a Associação na construção dos balneários para apoio ao 
campo de Futebol das Ademas.------------------------------------------------------------------------- 
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: SANTO ANDRÉ FUTEBOL CLUBE -------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba ---------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo número 01/2007-3.3.1 -------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vereadora Margarida Santos--------------------------------------- 
PROPOSTA: Reformar a deliberação da Reunião de Câmara de vinte e nove de Novembro 
de dois mil e sete, respeitante ao apoio financeiro do Santo André Futebol Clube, no sentido 
de corrigir o montante a atribuir no valor de 648,11 € (seiscentos e quarenta e oito euros e 
onze cêntimos) e não dos 6.617,55 € (seis mil seiscentos e dezassete euros e cinquenta e 
cinco cêntimos) inicialmente apresentados. ---------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Considerando a rectificação de verbas resultantes da correcta 
informação do Santo André Futebol Clube, propõe-se a celebração do presente protocolo 
que visa formalizar o apoio concedido pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, para 
o desenvolvimento das actividades regulares do clube. Estes apoios constituem um 
importante meio para a concretização do Plano de Actividades apresentado referente ao 
período de 01 de Setembro de 2007 a 31 de Agosto de 2008. ------------------------------------- 
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: MUNICIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Arrendamento de espaço para instalação de parte dos serviços do 
laboratório. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 05.03-01 de dois mil e oito do Serviço de Património. --------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador José Rosado. ----------------------------------------------- 
PROPOSTA: a) Aprovar o arrendamento da fracção “F” do prédio sito na Rua Prof. Egas 
Moniz, n.º 44-B, em Santiago do Cacém, propriedade da senhora Idália Faustino, destinado 
ao alargamento das instalações do Laboratório de Águas do Município. ------------------------ 
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b) Aprovar a Minuta do contrato, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número noventa, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99 de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro.-------------------------------------------- 
2. Tendo em conta a necessidade de criar condições físicas para a instalação e bom 
funcionamento do Laboratório de Águas do Município.-------------------------------------------- 
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 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 noventa e um, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e 
pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração ao Loteamento Municipal do Olival da Vinha – Lote 
17 – Alvalade, procº nº 10/2005.---------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade. -------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento n.º 10/2005 da Divisão de Gestão Urbanística em 
nome de Joaquim António.------------------------------------------------------------------------------ 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração de Loteamento n.º 10/2005, sito em lote 17, Loteamento 
Municipal do Olival da Vinha, Alvalade, a levar a efeito por Joaquim António, sobre o 
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o nº 
00997/250500 no qual se prevê a alteração do polígono de implantação do anexo.------------ 
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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Cálculo da Prestação Anual em Direito de Superfície para o Ano de 2008  
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número Trinta e dois da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de sete de Abril de dois mil e oito. ------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo da Prestação Anual em Direito 
de Superfície para o Ano de 2008, documento que é dado como reproduzido na presente 
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acta com o número noventa e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, 
depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------ 
FUNDAMENTOS: 1. O Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de Direito de 
Superfície. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. O Regulamento de constituição do Direito de Superfície na Zona de Actividades Mistas 
de Vila Nova de Santo André. -------------------------------------------------------------------------- 
3. Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação.----------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Parcelas de Terreno para Ampliação dos 
Lotes dos Bairros das Flores, Atalaia e Horizonte em Vila nova de Santo André, para 
o ano de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número trinta e três da Divisão de Ordenamento do Território 
e Projecto de sete de Abril de dois mil e oito. -------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Parcelas 
de Terreno para Ampliação dos Lotes dos Bairros das Flores, Atalaia e Horizonte em vila 
nova de Santo André, para o ano de 2008, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número noventa e três, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----- 
FUNDAMENTOS: 1. A actualização é efectuada nos termos do nº 2 do artº 2 do 
Regulamento de Venda de Parcelas de Terreno para Ampliação de Lotes nos Bairros das 
Flores, Atalaia e Horizonte em Vila Nova de Santo André.---------------------------------------- 
2. Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Parcelas para Anexar aos Lotes do 
Loteamento Municipal do Pôr-do-Sol em Vila Nova de Santo André, para o ano de 
2008.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número trinta e quatro da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de oito de Abril de dois mil e oito. ------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Parcelas 
para Anexar aos Lotes do Loteamento Municipal do Pôr-do-Sol em Vila Nova de Santo 
André, para o ano de 2008, 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.------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de Propriedade 
Plena. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação.----------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Terrenos na Zona de Actividades Mistas / 
ZAM de Santiago do Cacém  para o ano de 2008 ------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número trinta e cinco da Divisão de Ordenamento do 
Território e Projecto de oito de Abril de dois mil e oito. ------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
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TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Terrenos 
na ZAM de Santiago do Cacém, para o ano de 2008, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número noventa e cinco, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião. ----------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o nº1 do artº2 do Regulamento Municipal de Venda 
de Terrenos na Zona de Actividades Mistas de Santiago do Cacém. ----------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Cálculo do Preço de Venda de Terrenos em  Propriedade Plena, para o 
ano de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número trinta e seis da Divisão de Ordenamento do Território 
e Projecto de oito de Abril de dois mil e oito. -------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da actualização do Cálculo do Preço de Venda de Terrenos 
em Propriedade Plena, para o ano de 2008, documento que é dado como reproduzido na 
presente acta com o número noventa e seis, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de 
actas, depois de rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.----- 
FUNDAMENTOS: 1. Regulamento de Venda de Parcelas de Terreno em Propriedade 
Plena. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de Terreno para Habitação------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ----------------------------------- 
ASSUNTO: Proposta de apoio à caiação nos Centros Históricos e Freguesias de 
Alvalade, Cercal do Alentejo e Santiago do Cacém---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número cinco do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património / Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de dezasseis de Janeiro de 
dois mil e oito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Promover uma campanha de Apoio à Caiação, entre 5 de Maio de 2008 e 31 
de Outubro de 2008, que reveste as seguintes características: ------------------------------------- 
1. Cedência gratuita de cal, pigmentos e materiais de pintura (pincéis) aos munícipes do 
Centro Histórico de Alvalade, Cercal do Alentejo e Santiago do Cacém, podendo também 
ser alargada à restante área das freguesias caso existam interessados; --------------------------- 
2. Os destinatários desta acção são os residentes / arrendatários / proprietários;---------------- 
3. O local de fornecimento da cal, pigmentos e material serão as Juntas de Freguesia;-------- 
4. Os materiais serão cedidos mediante o preenchimento de modelo próprio, nas Juntas de 
Freguesia, sendo uma cópia do mesmo remetido ao GRUP (Gabinete de Reabilitação 
Urbana e Património); ----------------------------------------------------------------------------------- 
5. O material de pintura (pincéis) é cedido apenas uma vez até ao limite máximo de um por 
edifício, aquando do fornecimento de cal; ------------------------------------------------------------ 
6. A cal fornecida será proporcional à área a caiar, e sê-lo-á apenas uma vez por ano; -------- 
7. O GRUP assumirá os esclarecimentos técnicos e o acompanhamento das diversas 
intervenções que vieram a verificar-se nos Centros Históricos. ----------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Em conformidade com a alínea b) do artigo 64º e alínea c) do artigo 
24º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro na redacção da Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 
alínea c) do artigo 24º da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro e nº 1 do artigo 30º do RMEU. - 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Prémio Municipal de Arquitectura de Santiago do Cacém -------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número quarenta e três do Gabinete de Reabilitação Urbana e 
Património/Divisão de Ordenamento do Território e Projecto de dezassete de Outubro de 
dois mil e sete e informação número sessenta e dois do Gabinete Jurídico de dezoito de 
Março de dois mil e oito. -------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Aprovar a instituição do Prémio Municipal de Arquitectura e o respectivo 
projecto regulamento, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número noventa e sete, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.------------------------- 
2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal de Santiago do Cacém. -------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. O Prémio Municipal de Arquitectura tem como objectivo promover 
e incentivar a qualidade arquitectónica na recuperação e reabilitação de imóveis que 
contribuam para a valorização e/ou salvaguarda do património do município de Santiago do 
Cacém. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Em conformidade com o previsto na alínea b) do nº 4 e alínea a) do nº 6, ambos do artigo 
64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CATARINA MARIA BRISSOS PEREIRA ------------------------------------- 
ASSUNTO: Contrato de Comodato – N.º 12 do Bairro do Caro Custa --------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo nº 03.01-02 de dois mil e oito do Serviço de Património. --------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: a) Aprovar a cedência a titulo gratuito do n.º 12 do Bairro do Caro Custa em 
Santiago do Cacém, freguesia de Santiago do Cacém, inscrito na matriz predial urbana 
desta freguesia sob o artigo 4 198º, à D. Catarina Maria Brissos Pereira, destinado a 
habitação própria e permanente.------------------------------------------------------------------------ 
b) Celebrar contrato de comodato;--------------------------------------------------------------------- 
c) Aprovar a Minuta do contrato, documento que é dado como reproduzido na presente acta 
com o número noventa e oito, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de 
rubricado pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião.------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com a alínea f) nº 1 do artigo 64º da Lei 169/99, de 18 de 
Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------- 
2. Tendo em conta as necessidades da requerente. -------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: MARIA JOSÉ TEIXEIRA ALVES OLIVEIRA SENOS E OUTROS ---- 
ASSUNTO: Transmissão do Direito de Superfície lote n.º 21 – Bairro da Várzea em 
Vila Nova de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André. ----------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 119/DAGF/SAP/PAT/2002 do Serviço de Património. ------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação de Câmara do dia 06/03/2008, em que foi 
autorizada a transmissão do lote em nome de Maria José Teixeira Alves Oliveira Senos para 
Henrique de Figueiredo Maia. -------------------------------------------------------------------------- 
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2. Autorizar Maria José Teixeira Alves Oliveira Senos, Rui Alexandre Teixeira Alves de 
Oliveira Senos, Bruno Miguel Teixeira Alves de Oliveira Senos e Carla Sofia Teixeira 
Alves de Oliveira Senos, a transmitirem o direito de superfície sobre o lote n.º 21 do Bairro 
da Várzea em Vila Nova de Santo André, freguesia de Santo André, descrito na C.R.P. sob 
a ficha n.º 00383/110388, da referida freguesia, para Henrique de Figueiredo Maia. ---------- 
3. Devem os requerentes apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelos requerentes, e tendo em 
consideração que são os actuais proprietários. ------------------------------------------------------- 
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Lotes nº 5 ZIL III Expansão 2 – Ermidas Sado ---------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: ZIL Ermidas Sado --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Vender em Regime de Propriedade Plena e por acordo directo, o lote 5 
ZIL III, Expansão 2 de Ermidas Sado, com a área total de 2323,7850 m2, à empresa 
DUROSUCATA – Gestão e Valorização de Recicláveis, Unipessoal, Lda, pelo valor de 
27.095,33 € (vinte sete mil e noventa e cinco euros e trinta e três cêntimos), para 
desenvolver a actividade de reciclagem e triagem de metais ferrosos e não ferrosos;---------- 
2. Autorizar a forma de pagamento do referido lote, em 5 prestações anuais, sendo a 
primeira, no mínimo de 1/10 e as seguintes acrescidas de 5%, do valor da anterior.----------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o Regulamento de Venda de Terrenos em Regime de 
Propriedade Plena em vigor na área do Município, aprovado pela Câmara Municipal em 
reunião ordinária de 02/10/1987, pela Assembleia Municipal na Sessão ordinária de 
23/10/87. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. 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. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 dez horas e quarenta e cinco minutos. ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
 
 

________________________________________________ 
 


