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ACTA NÚMERO DEZOITO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DO CACÉM, DO DIA OITO DE MAIO DE DOIS MIL E OITO------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos oito dias do mês de Maio de dois mil e oito, nesta cidade de Santiago do Cacém, na Sala 
de Sessões da Sede do Município, compareceram a Senhora Maria Margarida da Costa Rosa 
Cardoso dos Santos, Vice-Presidente, 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. ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificou-se a ausência do Senhor Presidente e do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos. ---- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como se achavam em número legal para se constituírem em Reunião de Câmara, foi a 
mesma declarada aberta, pela Senhora Vice-Presidente, às nove horas e trinta minutos.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS --------------------------------- 
Foi deliberado, por unanimidade, considerar justificadas as ausências do Senhor Presidente 
e do Senhor Vereador Pedro do Ó Ramos.------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dado início aos trabalhos da seguinte forma: ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INCLUSÃO DE ASSUNTO NA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------- 
A Senhora Vice-Presidente propôs a inclusão dos seguintes assuntos:--------------------------- 
- Cercisiago, Cooperativa para a Reabilitação e Educação de Crianças Inadaptadas de 
Santiago do Cacém e Sines – Isenção do pagamento de taxas referentes à emissão do 
Alvará de alteração de utilização no valor de 69,05 € (sessenta e nove euros e cinco 
cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Abertura de Hasta Pública para ocupação de duas bancas no Mercado Municipal de 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------- 
- Atribuição do direito à instalação de divertimentos especiais na Feira do Monte/08. -------- 
A proposta foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------ORDEM DO DIA ----------------------------------------------- 
Foi tomado conhecimento de que as disponibilidades de Tesouraria no dia sete de Maio do 
ano em curso, eram as seguintes:----------------------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS: 409.972,31 € (quatrocentos e nove mil e novecentos e 
setenta e dois euros e trinta e um cêntimos). --------------------------------------------------------- 
OPERAÇÕES DE TESOURARIA: 491.282,82 € (quatrocentos e noventa e um mil 
duzentos e oitenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos). ----------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------OUTRAS DELIBERAÇÕES ---------------------------------------- 
ENTIDADE: JUNTA DE FREGUESIA DE S. DOMINGOS --------------------------------- 
ASSUNTO: Falta de Segurança na Freguesia de S. Domingos ------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO da carta enviada pela Junta de Freguesia de S. Domingos à 
Senhora Governadora Civil do Distrito de Setúbal relativamente ao assunto em epígrafe, 
bem como da respectiva resposta do Governo Civil. ----------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: GRUPO PARLAMENTAR PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS --- 
ASSUNTO: Regiões de Turismo--------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
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APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do documento enviado pelo Grupo Parlamentar o PCP a 
requerer a apreciação parlamentar do Decreto Lei nº 67/2008, de 10 de Abril que aprova o 
regime jurídico das áreas regionais de turismo de Portugal continental e dos pólos de 
desenvolvimento turístico, a delimitação e características, bem como o regime jurídico da 
criação, organização e funcionamento das respectivas entidades regionais de turismo. ------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A – DIRECÇÃO DE ESTRADAS 
DE SETÚBAL ------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Construção de rotunda na ER 261 – Nó do Badoca Park ---------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio à Presidência ---------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
TOMAR CONHECIMENTO do ofício enviado pela EP – Estradas de Portugal, S.A – 
Direcção de Estradas de Setúbal em 23-04-2008 relativamente ao assunto em epígrafe.------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para compra de equipamentos ------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número um, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 6.000 € (seis mil euros), 
para compra de equipamento de primeira intervenção e protecção individual.------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal apoiar as Associações de 
Bombeiros, nomeadamente, através de apoios financeiros para compra de equipamentos de 
primeira intervenção e protecção individua.---------------------------------------------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALVALADE  
ASSUNTO: Transferência de verba para pagamento de vigilância móvel florestal------ 
LOCALIZAÇÃO: Alvalade--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número oito, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.200 € (mil e duzentos 
euros), referente ao pagamento de serviço efectuado na prevenção de incêndios florestais. -- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal proceder à prevenção de 
incêndios com a colaboração das associações de Bombeiros do Concelho; --------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CERCAL DO 
ALENTEJO ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para pagamento de vigilância móvel florestal------ 
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LOCALIZAÇÃO: Cercal do Alentejo --------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número nove, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.200 € (mil e duzentos 
euros), referente ao pagamento de serviço efectuado na prevenção de incêndios florestais. -- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal proceder à prevenção de 
incêndios com a colaboração das associações de Bombeiros do Concelho; --------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTO 
ANDRÉ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para pagamento de vigilância móvel florestal------ 
LOCALIZAÇÃO: Santo André----------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número dez, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.200 € (mil e duzentos 
euros), referente ao pagamento de serviço efectuado na prevenção de incêndios florestais. -- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal proceder à prevenção de 
incêndios com a colaboração das associações de Bombeiros do Concelho; --------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SANTIAGO 
DO CACÉM---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para pagamento de vigilância móvel florestal------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número onze, de dois mil e oito, do Serviço Municipal de 
Protecção Civil. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar a transferência de uma verba no valor de 1.200 € (mil e duzentos 
euros), referente ao pagamento de serviço efectuado na prevenção de incêndios florestais. -- 
FUNDAMENTOS: 1. Por ser prática da Câmara Municipal proceder à prevenção de 
incêndios com a colaboração das associações de Bombeiros do Concelho; --------------------- 
2. Ao abrigo da alínea a) do nº 4 do artº 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro com as 
alterações introduzidas pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Projecto do arruamento a Sul da EB1, Frei André da Veiga, em Santiago 
do Cacém-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
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REFERÊNCIA: Informação número trinta e sete da Divisão de Ordenamento do Território 
e Projecto de oito de Abril de dois mil e oito – DOTP-SP Proc. 19.2.3.F-08/2007.------------ 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aprovar o projecto do arruamento a Sul da EB1 – Frei André da Veiga, em 
Santiago do Cacém, constituído por, arquitectura paisagística, documento que é dado como 
reproduzido na presente acta com o número noventa e nove, ficando arquivado na pasta 
anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor 
Secretário da Reunião, pavimentação, rede pública de drenagem de águas residuais, 
iluminação pública, rede de rega, plano de segurança e saúde, sinalização e segurança 
rodoviária, cuja estimativa orçamental da obra cifra-se na ordem dos 283.981,54 € 
(duzentos e oitenta e três mil novecentos e oitenta e um euros e cinquenta 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 nova redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: SUSANA BANDEIRINHA MATOS MARQUES------------------------------ 
ASSUNTO: Doação de livros à Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca – Santiago do 
Cacém (Abril 2008) ------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número 33.1.1/P.49/BMSC/2008 da Divisão Sócio Cultural ----- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Aceitar e agradecer ao doador acima mencionado os livros oferecidos à 
Biblioteca Municipal, documento que é dado como reproduzido na presente acta com o 
número cem, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela 
Senhora Vice-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: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verba para realização de visitas de estudo – Ano Lectivo 
2007/2008.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSR.23.6.5/1 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde, informação 
nº 98/DEASS/SASETEGE/08 de 2008.04.10-------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Que seja transferido para cada estabelecimento de educação / ensino oficiais 
do Município verbas para realização de visitas de estudo conforme os princípios definidos 
no documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e um, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião, perfazendo um total de 15.464,00 € 
(quinze mil, quatrocentos e sessenta e quatro euros) ------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: nº 2.2 das Normas de Apoio a Visitas de Estudo organizadas pelos 
estabelecimentos de ensino pré-escolar, básico e secundário oficiais existentes no Concelho;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Transferência de verbas para entidades que asseguram transporte de 
alunos e/ou refeições – Ano Lectivo 2007/2008 --------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Sr.23.1.2/2 da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde/ 2008 ---------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Adiar para a reunião de Câmara de quinze de Maio de dois mil e oito. -------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Acção Social Escolar – 2007/2008 - Auxílios Económicos e Apoio 
Alimentar ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: S.r.23.1.1. Auxílios Económicos da Divisão de Educação, Acção Social e 
Saúde/ SASETEGE/2007 ------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: 1. Atribuir os escalões e respectivas comparticipações (alimentação e 
aquisição de livros e/ou material escolar) aos alunos e crianças dos Jardins de Infância e 
Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, documento que é dado como reproduzido na presente 
acta com o número cento e dois, ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois 
de rubricado pela Senhora Vice-Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ------------- 
2. Transferir para os Agrupamentos de Escolas as verbas para aquisição de livros e/ou 
material escolar, destinados aos alunos carenciados - escalão A e B, constante nas listagens 
anexas, no valor total de 125,00 € (cento e vinte e cinco euros). ---------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro; ---------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Transportes Escolares 2007/2008: Transporte para 2 crianças e 1 aluno 
para o Jardim de Infância e para a EB1 de São Domingos ------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: SSC.23.6. ---------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente ------------------------------------------------------ 
PROPOSTA: Que sejam incluídos, a título excepcional, no circuito especial de transporte 
escolar nº 45, assegurado por viatura municipal, o aluno da EB1 de São Domingos Leon 
Schulte e as duas crianças do Jardim de Infância de São Domingos Paula e Casper 
Honermeyer, residentes nas Quintas de Vale Dioguinho, cuja inclusão acarreta um 
acréscimo de 4 Km/dia ao percurso original do circuito. ------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: - Plano de Transporte Escolar 2007/2008, aprovado em reunião de 
Câmara de 26/07/2007, o qual contempla a inclusão de alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
que residam a mais de 2 Km da escola e de crianças da Educação Pré–Escolar nos circuitos 
especiais de transporte escolar, desde que o transporte se processe a partir do local de 
passagem de veículo em percurso já existente e que não sejam criados novos circuitos 
especiais.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Abertura de Hasta Pública para ocupação de 2 (duas) bancas no Mercado 
Municipal de Santiago do Cacém-------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Mercado Municipal Santiago do Cacém-------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo da Divisão de Serviços Urbanos.-------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Efectuar Hasta Pública para ocupação das bancas nº 49 e 50 do Mercado 
Municipal de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------- 
1. A Hasta Pública terá lugar na Reunião da Câmara Municipal do dia 19 de Junho de 2008, 
pelas 10:00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
2. As bancas a concurso destinam-se à venda de artesanato.--------------------------------------- 
3. A base de licitação para cada banca é de 100,00 € + IVA. -------------------------------------- 
4. O valor da adjudicação deverá ser pago na totalidade (100%) após o acto de arrematação. 
5. A licitação durará aproximadamente um minuto e só será considerada finda quando não 
tenha sido coberto o lanço mais elevado, depois de anunciado três vezes. Os lanços não 
podem ser inferiores a 10% da base de licitação. ---------------------------------------------------- 
6. Cada concorrente ou empresa não podem ser detentores de mais de duas bancas com o 
mesmo ramo de actividade por Mercado (Decº Lei nº 340/82 de 25 de Agosto).--------------- 
7. A taxa mensal de utilização de cada banca será de 16,19 € (dezasseis euros e dezanove 
cêntimos) durante o ano de 2008. ---------------------------------------------------------------------- 
8. O pagamento das taxas de utilização permanente é feito antecipadamente na tesouraria da 
Câmara Municipal de 16 a 25 de cada mês, com referência ao mês seguinte.------------------- 
FUNDAMENTOS: As bancas encontram-se desocupadas há algum tempo, pretendendo-se 
com a ocupação das mesmas, tirar maior proveito para o Município e ir ao encontro de 
alguma procura de locais de venda manifestada por parte de eventuais ocupantes. ------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Atribuição do direito à instalação de divertimentos especiais na Feira do 
Monte/08 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação número cento e quatro de dois mil e oito da Divisão de 
Serviços Urbanos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhora Vice-Presidente. ----------------------------------------------------- 
PROPOSTA: Abertura de concurso por proposta em carta fechada para a instalação na 
Feira do Monte / 08 de divertimentos especiais: ----------------------------------------------------- 
1. Carrossel com a dimensão máxima de 15,00 m de diâmetro;----------------------------------- 
2. Mini-Pistas Infantis ou Carrossel Infantil ou equivalente com as dimensões máximas de 
10 m de diâmetro, ou 12 x 10 m e 1 Pista Infantil com 7 metros de diâmetro;------------------ 
1. Cadeira ou Roda de Aviões; ------------------------------------------------------------------------- 
1. Pista de Adultos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
CONDIÇÕES GERAIS:------------------------------------------------------------------------------- 
1. As propostas deverão ser apresentadas em carta fechada e dirigidas à Divisão de Serviços 
Urbanos da Câmara Municipal e Santiago do Cacém, até às 16:00 h do dia 18 de Junho de 
2008.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Na proposta deve constar a dimensão do terrado necessário à instalação. -------------------- 
3. Casa haja mais de um concorrente, cuja proposta esteja empatada, será aberta licitação 
verbal, não sendo admitidos lanços inferiores a 10% da base de licitação. ---------------------- 
4. A base de licitação dos divertimentos é a seguinte: ---------------------------------------------- 
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- Carrossel ------------------------------------------------130.00 € (cento e trinta euros) ------------ 
- Mini-Pistas ou Carrossel Infantil ou Equivalente ----80.00 € (oitenta euros) ------------------ 
- Cadeira ou Roda de Aviões ---------------------------260.00 € (vinte e sessenta euros) -------- 
- Pista de Adultos-----------------------------------------310.00 € (trezentos e dez euros) --------- 
Acrescido de IVA à Taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------- 
5. A abertura de propostas e sua licitação verbal terá lugar na reunião de 19 de Junho de 
2008, pelas 10:15 horas. --------------------------------------------------------------------------------- 
6. A Câmara Municipal reserva o direito de não efectuar a adjudicação caso as propostas 
apresentadas lhe não convierem. ----------------------------------------------------------------------- 
7. O valor da arrematação será pago na Tesouraria Municipal, imediatamente após o acto da 
arrematação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
8. O valor da arrematação não inclui as taxas de ocupação do terrado. Estas deverão ser 
pagas conjuntamente com o valor da arrematação. -------------------------------------------------- 
9. As montagens podem ser efectuadas a partir de 03 de Setembro (inclusive) e a 
desmontagem até às 12:00h do dia 11 de Setembro, mediante contacto prévio com os 
Serviços (Divisão de Serviços Urbanos). ------------------------------------------------------------- 
10. O fornecimento de energia eléctrica estará a cargo do adjudicatário, mediante contacto 
com a Empresa distribuidora de energia de baixa tensão (EDP).---------------------------------- 
11. Não é autorizado a permanência de caravanas / contentores dormitórios junto dos 
divertimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. Durante as horas dos espectáculos musicais abrigam-se a colocar os sistemas sonoros 
num volume inferior, cujo valor será indicado pelos Serviços Municipais. --------------------- 
FUNDAMENTOS: Artigo 36º do regulamento de Feiras e Mercados Tradicionais do 
Município de Santiago do Cacém. --------------------------------------------------------------------- 
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 cento e três, ficando 
arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: COSTA AZUL – REGIÃO DE TURISMO DE SETÚBAL------------------ 
ASSUNTO: Proposta de Relatório de Contas do ano de 2007 -------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Setúbal. ---------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo número vinte e cinco do ano de dois mil e cinco do Gabinete de 
Apoio ao Presidente -------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO da Proposta de Relatório de Contas do ano de 2007, 
aprovada na Reunião Ordinária da Comissão Regional realizada a 18 de Abril de 2008. ----- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: AMLA – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS LITORAL ALENTEJANO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ASSUNTO: Serviço de Metrologia no Concelho de Santiago do Cacém-------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Grândola--------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo ------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
TOMAR CONHECIMENTO 1. da nova valência de serviço prestado pelo GAE, no 
âmbito da recepção e encaminhamento dos processos na área da metrologia em colaboração 
com a AMLA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. do relatório anual do serviço de metrologia referente ao ano e 2007, respeitante à AMLA 
– Associação de Municípios do Litoral Alentejano, conforme documento em anexo. --------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CERCISIAGO, COOPERATIVA PARA A REABILITAÇÃO E 
EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS DE SANTIAGO DO CACÉM E 
SINES------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ASSUNTO: Isenção do pagamento de taxas referentes à emissão do Alvará de 
alteração de utilização no valor 69,05 € (sessenta e nove euros e cinco cêntimos)--------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua José Maria Pinela, Zona 3 – Letra A – Bloco 3 – Cave, nº 20 
Santiago do Cacém. -------------------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 463/1992 e Comunicação Prévia nº 006/2008 
da Divisão de Gestão Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ----------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a isenção do pagamento de taxas no valor de 69,05 € (sessenta e 
nove euros e cinco cêntimos). -------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 4º do Regulamento Municipal de Taxas está 
prevista a isenção do pagamento das taxas, às entidades públicas ou privadas que 
beneficiem do regime de isenção previsto em preceito legal. -------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: JOSÉ MANUEL MARTINS CLARO ------------------------------------------- 
ASSUNTO: Aprovar a alteração do loteamento nº 11/2008 em nome de José Manuel 
Martins Claro. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Lote nº E15 – Loteamento Municipal da Várzea (Zona E) – Vila Nova 
de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento nº 11/2008 da Divisão de Gestão 
Urbanística/Secção de Administração Urbanística. ------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a alteração do loteamento nº 11/2008, a levar a efeito no lote E15, 
do Loteamento Municipal da Várzea (Zona E), descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Santiago do Cacém sob o nº 3819/20030416, a qual consiste no aumento da área do 
anexo existente de 30,00 m2 para 85,27 m2, conforme planta síntese e memória descritiva, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e quatro, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Nos termos do artigo 23º do Decreto Lei nº 555/99, de 16 de 
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto Lei 177/2001, de 4 de Junho, cabe 
à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido de licenciamento.---------------------------------- 
O requerente apresentou as declarações da maioria dos proprietários dos lotes constantes no 
alvará, autorizando a respectiva alteração ao loteamento, sendo dispensável a discussão 
pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM -------------------- 
ASSUNTO: Revogação da deliberação de Câmara de 17.01.2008 que aprovou o 
desenho urbano do Loteamento Municipal nº 6/2008 e aprovação do novo desenho 
urbano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Bairro de S. Sebastião – Santiago do Cacém. ------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo de Loteamento Municipal nº 7/2008 e informação nº 
54/DOTP/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar a deliberação de Câmara de 17.01.2008 que aprovou o desenho 
urbano do loteamento 1 do Bairro de S. Sebastião.-------------------------------------------------- 
2. Aprovar o novo desenho urbano do loteamento 1 do Bairro de S. Sebastião – Santiago do 
Cacém, com a constituição de 55 lotes, conforme planta síntese e memória descritiva, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e cinco, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Uma vez que se trata de uma operação de loteamento promovida pela 
Autarquia Local em área abrangida por Plano de Urbanização, nos termos do nº 5 do artº 7º 
do Dec. Lei 555/99, de 16/12, com as alterações da .Lei 60/2007, de 04/09, está dispensado 
de discussão pública, nos termos estabelecidos no artigo 77º do Dec. Lei 380/99, de 22 de 
Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos do artigo 23º do referido Decreto Lei cabe à Câmara Municipal deliberar sobre 
o pedido de licenciamento. ----------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por maioria, com três votos a favor, da Senhora Vice-Presidente e dos Senhores 
Vereadores José Rosado e Álvaro Beijinha, eleitos da CDU. Duas abstenções dos Senhores 
Vereadores Manuel Mourão e Maria dos Anjos Polícia, eleitos do PS. -------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: J.C. OLIVEIRA – MADEIRAS E DERIVADOS, LDA. --------------------- 
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 19 – da Z.I.L., Exp. II em Vila Nova de Santo 
André. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.01-03 de dois mil e quatro do Serviço de Património. ----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar a empresa J.C. Oliveira – Materiais e Derivados, Lda, a 
transmitir o direito de superfície sobre o lote nº 19 da ZIL Exp. II em Vila Nova de Santo 
André, descrito na C.R.P. sob a ficha nº 02970/210296, da freguesia de Santo André, para a 
Caixa Central de Crédito Agrícola, sob condição de ser paga ao Município de Santiago do 
Cacém, previamente à celebração da escritura, a dívida de 399,02 € (trezentos e noventa e 
nove euros e dois cêntimos), proveniente da prestação já vencida no mês de Dezembro do 
ano de 2007, relativa à aquisição do Direito de Superfície sobre o referido lote, acrescida 
dos juros de mora que se vencerem até à data do pagamento. ------------------------------------ 
2. A actividade a desenvolver tem que ser compatível com o definido no Regulamento em 
vigor para a ZIL de Santo André. ---------------------------------------------------------------------- 
3. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------- 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-05-08                                                                                          10 de 15 

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: JOSÉ CARLOS PAULINO SIMÕES DE OLIVEIRA.----------------------- 
ASSUNTO: Transmissão do lote n.º 20 – da Z.I.L.,  Exp. II em Vila Nova de Santo 
André. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Vila Nova de Santo André------------------------------------------------------ 
REFERÊNCIA: Processo n.º 02.01-03 de dois mil e quatro do Serviço de Património. ----- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Autorizar o Sr. José Carlos Paulino Simões de Oliveira, a transmitir o 
direito de superfície sobre o lote nº 20 da ZIL Exp. II em Vila Nova de Santo André, 
descrito na C.R.P. sob a ficha nº 02971/210296, da freguesia de Santo André, para a Caixa 
Central de Crédito Agrícola, sob condição de ser paga ao Município de Santiago do Cacém, 
previamente à celebração da escritura, a dívida de 1112,27 € (mil cento e doze euros e vinte 
e sete cêntimos), proveniente das prestações já vencidas nos meses de Dezembro dos anos 
de 2004 a 2007, relativa à aquisição do Direito de Superfície sobre o referido lote, acrescida 
dos juros de mora que se vencerem até à data do pagamento. ------------------------------------ 
2. A actividade a desenvolver tem que ser compatível com o definido no Regulamento em 
vigor para a ZIL de Santo André. ---------------------------------------------------------------------- 
3. Deve o requerente apresentar no prazo de 30 dias, após a celebração da respectiva 
escritura, cópia da mesma no Serviço de Património.----------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o solicitado pelo requerente. ---------------------------- 
2. Nos termos do nº 1 do artigo 5º das Condições para a Constituição do Direito de 
Superfície, em vigor na área do Município de Santiago do Cacém e com o disposto na 
alínea d) nº 7 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei 5-
A/2002, de 11 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Aprovação do Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em 
Habitações de Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência 
Económica. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém -------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informações nº151/07 e 194/07, com o processo 24.1.2.2 da Divisão de 
Educação, Acção Social e Saúde ----------------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha ------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Proposta do Regulamento e submeter à apreciação pública, 
documento que é dado como reproduzido na presente acta com o número cento e seis, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Ponto um - “O presente projecto de Regulamento traduz-se numa 
proposta de recuperação das habitações de indivíduos e famílias carenciados, que visa a 
melhoria das condições de habitabilidade dos residentes do Município de Santiago do 
Cacém. Os fracos recursos económicos associados ao significativo número de trabalhadores 
não qualificados em situação de trabalho precário, o número de população desempregada e 



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM 

    Acta de 2008-05-08                                                                                          11 de 15 

a elevada percentagem de idosos que auferem rendimentos muito baixos, são os principais 
problemas que contribuem para crescente solicitação de apoio para a recuperação das 
habitações”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto dois – De acordo com o art.º 241.º da Constituição da República Portuguesa, e no 
uso da competência prevista na alínea c) do n.º 4 e n.º 6 do art.º 64, alínea a) do n.º 2 do 
art.º 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 
de Janeiro, bem como na alínea i) do n.º 1 do art.º 13.º e alínea c) do art.º 24.º, ambos da Lei 
159/99, de 14 de Setembro, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém apresenta o 
seguinte projecto de Regulamento de Apoio para a Realização de Obras em Habitações de 
Indivíduos e Famílias em Situação de Comprovada Carência Económica, com vista à sua 
apreciação pública, nos termos do n.º 1 do art.º 118.º do Código do Procedimento 
Administrativo o qual será, posteriormente sujeito a aprovação Municipal. -------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM --------------------- 
ASSUNTO: Concurso público para atribuição de 10 lotes em Ermidas/lista 
classificativa provisória. ------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Ermidas. --------------------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 61/DOTP/STH/08 de dois de Maio de Dois Mil e Oito da 
Divisão do Ordenamento do Território e Projecto. -------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Aprovar a Lista Classificativa Provisória para a adjudicação, através de 
Concurso Público, de 10 lotes de terreno destinados a habitação unifamiliar. ------------------ 
- 1 Lote  no Loteamento Municipal do Parque Urbano. -------------------------------------------- 
- 5 Lotes no Loteamento Municipal do Pomarinho. ------------------------------------------------- 
- 2 Lotes no loteamento Municipal do Carrusca. ---------------------------------------------------- 
- 2 Lotes no Loteamento Municipal de Ermidas Aldeia.-------------------------------------------- 
Na sequência da Deliberação de Câmara de 20/03/2008 que aprovou a Abertura do 
Concurso para atribuição de 10 lotes em Ermidas bem como as respectivas “Condições e 
Critérios”, candidataram dez munícipes do quais nenhum foi excluído uma vez que todos 
residem no Município de Santiago do Cacém e não possuem habitação própria.--------------- 
Após aplicação dos Critérios de Classificação aprovados, os concorrentes foram 
classificados por ordem decrescente da pontuação obtida, pelo que se propõe que a 
Lista Classificativa Provisória para Atribuição dos referidos Lotes seja a seguinte: ---- 
LISTA PROVISÓRIA PARA ATRIBUIÇÃO DE 10 LOTES NA FREGUESIA DE 
ERMIDAS ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1º - Paulo Jorge Serrador Lopes; -------------------------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (31 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (31 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------ 
C3 - Agregado Familiar (4 Pessoas) – 20 pontos ---------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+20+20=60 pontos  ----------------------------------------------- 
2º - Pedro Manuel Neves Palmeiro; ----------------------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (22 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (12 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------ 
C3 - Agregado Familiar (4 Pessoas) – 20 pontos ---------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+20+20=60 pontos ------------------------------------------------ 
 (O factor de desempate entre Paulo Jorge Serrador Lopes e Pedro Manuel Neves 
Palmeiro, foi o nº de anos a residir na freguesia)------------------------------------------------- 
3º- Celso Manuel Costa Silva; ------------------------------------------------------------------------ 
C1 - Classe Etária (28 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
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C2 - Residência de Freguesia (28 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------ 
C3 - Agregado Familiar (Próprio) – 5 pontos -------------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+20+5= 45 pontos ------------------------------------------------- 
4º - Pedro Tiago Sequeira da Silva; ----------------------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (27 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia 27 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------- 
C3 - Agregado Familiar (Próprio) – 5 pontos -------------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF= 20+20+5= 45 pontos -------------------------------------------------- 
5º - Thierry Pereira Angélica;          SORTEIO--------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (26 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (22 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------ 
C3 - Agregado Familiar (Próprio) – 5 pontos -------------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+20+5= 45 pontos ------------------------------------------------- 
6º - Carina Isabel Lourenço da Palma;         SORTEIO ---------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (22 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (22 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------ 
C3 - Agregado Familiar (Própria) – 5 pontos -------------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+20+5= 45 pontos ------------------------------------------------- 
 (O factor de desempate entre Celso Manuel Costa Silva, Pedro Tiago Sequeira da 
Silva, Thierry Pereira Angélica e a  Carina Isabel Lourenço da Palma  foi o nº de anos 
a residir na freguesia. Porém a classificação entre Thierry Pereira Angélica e a  
Carina Isabel Lourenço da Palma é exactamente igual pelo que se deverá proceder a 
sorteio para a  obtenção da posição correcta de lugar na lista) ------------------------------- 
7º - António Filipe da Costa Pereira; --------------------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (36 anos) – 10 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (2 anos) – 10 pontos-------------------------------------------------- 
C3 - Agregado Familiar (4 Pessoas) – 20 pontos ---------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 10+10+20= 40 pontos------------------------------------------------ 
8º - Helena do Carmo Viegas Lança da Silva. ---------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (29 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (0 anos) –0 pontos---------------------------------------------------- 
C3 - Agregado Familiar (4 Pessoas) – 20 pontos ---------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+0+20 = 40 pontos.------------------------------------------------ 
 (O factor de desempate entre António Filipe da Costa Pereira e Helena do Carmo 
Viegas Lança da Silva, foi o nº de anos a residir na freguesia)-------------------------------- 
9º - Vera Lúcia Sobral Pereira Mateus Ventura.------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (28 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (0 anos) –0 pontos---------------------------------------------------- 
C3 - Agregado Familiar (3 Pessoas) – 15 pontos ---------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+0+15 = 35 pontos.------------------------------------------------ 
10º - Patrícia Alexandra da Cruz Sobral. ---------------------------------------------------------- 
C1 - Classe Etária (28 anos) – 20 pontos ------------------------------------------------------------- 
C2 - Residência de Freguesia (0 anos) –0 pontos---------------------------------------------------- 
C3 - Agregado Familiar (Própria) – 5 pontos ----------------------------------------------------- 
(CF = C1+C2+C3)   -   CF = 20+0+5 = 25 pontos. ------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: Os lotes poderão ser atribuídos por Concurso, nos termos do nº 2 do 
artigo 235º da Constituição da República Portuguesa, do nº 3 do artº 5º alínea c) e do nº 1 
do artº 29º do Decreto-Lei 794/76, de 5 de Novembro com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 313/80, de 19 de Agosto, e da alínea f) do nº 1 do artigo 64º do Decreto-Lei 
nº 169/99, de 18 de Setembro com a redacção da Lei nº 5 A/2002, de 11 de Janeiro. --------- 
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Deliberação de Câmara de 20/03/2008 que aprovou a Abertura do Concurso para atribuição 
de 10 lotes em Ermidas bem como as respectivas “Condições e Critérios”.--------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: PAULO DINIS DA ENCARNAÇÃO --------------------------------------------- 
ASSUNTO: Pedido de alargamento de horário de funcionamento de estabelecimento 
de bebidas simples – “Nox Bar” --------------------------------------------------------------------- 
LOCALIZAÇÃO: Rua 30, Porta 29 – Ermidas Sado --------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo n.º 1555 do Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Deferir o pedido de alargamento de horário de funcionamento do 
estabelecimento comercial em epígrafe, até às 2 horas da manhã, todos os dias da semana; - 
2. Em caso de alteração das condições, se o funcionamento do estabelecimento se tornar em 
foco de problemas para o descanso dos moradores, deve a Câmara deliberar a redução do 
horário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS: De acordo com o artigo 8º do Regulamento de horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos Comerciais no concelho de Santiago do Cacém, a 
Câmara Municipal tem competência para alargar ou restringir os limites de horários fixados 
no Regulamento, devendo para tal, nos termos do artigo 9º do citado Regulamento serem 
ouvidas as seguintes entidades que emitem parecer não vinculativo: As associações de 
consumidores, a junta de freguesia onde o estabelecimento se situa, as associações 
sindicais, as associações patronais e a entidade policial. ------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ENTIDADE: VICENTE & NICOLAU – COMÉRCIO DE MÓVEIS E 
DECORAÇÕES ----------------------------------------------------------------------------------------- 
ASSUNTO: Revogação das deliberações de Câmara de 23-02-2006 e de 30-03-2006 – 
Prorrogação de prazo para finalizar a construção do lote 9 ZAM Sul de Santiago do 
Cacém------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: ZAM Sul de Santiago do Cacém ---------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Processo Gabinete de Apoio ao Empresário / Divisão de 
Desenvolvimento Económico e Turismo.------------------------------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: 1. Revogar as deliberações de Câmara de 23-02-2006 e de 30-03-2006, em 
que foi aprovada a reversão do lote 9 ZAM Sul de Santiago do Cacém.------------------------- 
2. Conceder o prazo de 6 meses para o superficiário Fernando Vicente representante da 
empresa Vicente & Nicolau iniciar a construção e mais 12 meses para a conclusão da 
mesma, no lote 9 da ZAM Sul de Santiago do Cacém, para construção de armazém e loja de 
exposição de móveis. ------------------------------------------------------------------------------------ 
FUNDAMENTOS: 1. De acordo com o despacho de Sr. Vereador, datado de 19-03-2008, 
em informação nº 17/GAE/DDET/2008; ------------------------------------------------------------- 
2. 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 
02/10/87 e pela Assembleia Municipal na sessão ordinária de 23/10/87. ------------------------ 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ENTIDADE: MUNÍCIPIO DE SANTIAGO DO CACÉM ------------------------------------ 
ASSUNTO: Hasta Pública para alienação do Loteamento 1 situado no Bairro S. 
Sebastião”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LOCALIZAÇÃO: Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------- 
REFERÊNCIA: Informação nº 53/DOTP/08 de Vinte e Nove de Abril do ano Dois Mil e 
Oito, da Divisão do Ordenamento do Território e Projecto. --------------------------------------- 
APRESENTANTE: Senhor Vereador Álvaro Beijinha.------------------------------------------- 
PROPOSTA: Na sequência da aprovação do Desenho Urbano e da deliberação de 
Assembleia Municipal de 22 de Abril de 2008, propõe-se: ---------------------------------------- 
a) Que seja deliberado alienar em Hasta Pública o Loteamento Municipal 1 – Bairro de São 
Sebastião – Santiago do Cacém; ----------------------------------------------------------------------- 
b) Que a hasta pública se realize no dia 12 de Junho de 2008 pelas 10:00 horas na Sala das 
sessões da Sede do Município de Santiago do Cacém; --------------------------------------------- 
c) Que o valor base de licitação do lote seja de 3.500.000,00€;----------------------------------- 
d) Que os lanços mínimos sejam de 25.000,00€ sobre a licitação da proposta anterior; ------ 
e) Que o pagamento seja efectuado da seguinte forma: -------------------------------------------- 
A quantia de 10% do valor de licitação, a ser paga no 8º dia útil seguinte à Hasta Pública; -- 
A quantia de 20% do valor de licitação, a ser pago até 60 dias após a adjudicação; ----------- 
A quantia de 50% do valor de licitação, a ser paga até 4 meses após a adjudicação;----------- 
Os restantes 20% do valor de licitação, a ser pago até 6 meses após a adjudicação ou até à 
data da escritura de compra e venda conforme o que ocorrer primeiro. ------------------------- 
f)  Que todas as obras de urbanização que servirão o loteamento e demais obras indicadas 
na Planta de Síntese do loteamento assinaladas dentro da área de intervenção do projecto 
global do Bairro de São Sebastião fiquem a cargo do adjudicatário do Loteamento; ---------- 
g)  Que o adquirente fique obrigado aos termos das “Condições Especiais da Hasta Pública”, 
“Especificações Técnicas da Hasta Pública” e “Termos de Referência” constantes nos 
documentos que são dados como reproduzidos na presente acta com o número cento e sete, 
ficando arquivado na pasta anexa ao livro de actas, depois de rubricado pela Senhora Vice-
Presidente e pelo Senhor Secretário da Reunião. ---------------------------------------------------- 
h)  O prazo máximo para a realização da escritura será até 8 meses após a adjudicação e em 
data a acordar entre as partes. -------------------------------------------------------------------------- 
i)  Constituem encargos do adquirente, todas as despesas relacionadas com a celebração da 
escritura, o imposto de selo e o imposto municipal de transmissões. ----------------------------- 
j)  Pelo atraso no pagamento de qualquer prestação, vencem-se juros de mora à taxa legal 
em vigor. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUNDAMENTOS:1. A proposta de alienação do Loteamento 1 do Bairro de S. Sebastião, 
decorre da necessidade de consolidação ordenada da malha urbana de Santiago do Cacém, 
dada a maior procura de habitação de qualidade, como consequência do crescimento 
demográfico que se tem vindo a verificar. ------------------------------------------------------------ 
2 – Com respeito pela alínea i) do nº 2 do artigo 53º, e alínea a) do nº 6 do artigo 64º, da Lei 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. --------------- 
DELIBERAÇÃO: Aprovar. --------------------------------------------------------------------------- 
FORMA: Por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ---------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi, pela Senhora Vice-Presidente, declarada 
encerrada a reunião pelas dez horas e quinze minutos. --------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desta Reunião se lavrou a presente acta que vai ser assinada pela Senhora Vice-Presidente 
e por mim, José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Chefe de Divisão de Administração 
Geral e Financeira, exercendo as funções de Secretário. ------------------------------------------- 
 
 
 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 
 

________________________________________________ 
 

O Secretário da Reunião 
 
 

________________________________________________ 
 


